Informasjon om stemmerettsregler ved NOAs årsmøte
NOAs vedtekter ble endret på ekstraordinært årsmøte 26. februar 2019. Blant annet ble det innført
nye stemmerettsregler.
Årsmøtet 8. desember 2020 er det første årsmøtet som avholdes med nye vedtekter.
Etter nye vedtekter har følgende stemmerett ved NOAs årsmøte:




Styret i NOA
Utsendinger fra medlemslagene
Andre fremmøtte medlemmer, jf. avsnitt (1), (2) og (3) og (4).

Som medlemslag regnes lokallag, temalag, studentlag, Oslo Natur og Ungdom og Akershus Natur og
Ungdom.
Alle medlemslag har rett til 2 utsendinger. Lokallag, studentlag, Oslo Natur og Ungdom og Akershus
Natur og Ungdom har rett til flere utsendinger dersom medlemstallet overstiger gitte antallstrinn. Se
vedtektene § 4, nr. 4b. Vedtektene er tilgjengelig på NOAs hjemmeside www.noa.no.
(1) I den utstrekning et medlemslag ikke selv har utpekt utsendinger til årsmøtet, eller har
utpekt færre utsendinger enn medlemslaget har rett til, eller en eller flere av de valgte
utsendingene ikke møter, kan andre fremmøtte medlemmer fra laget være
utsendinger. Dersom det møter flere fra laget enn det antallet utsendinger laget har rett til,
og laget ikke selv har gitt regler om dette, må de ekstra fremmøtte bli enige seg imellom om
hvem som skal være utsendinger.
(2) Medlemmer fra kommuner eller bydeler i Oslo uten lokallag kan gis rett til stilling som
utsendinger som for ett ekstra lokallag. Antall medlemmer regnes da å svare til antallet
fremmøtte som denne retten gjelder for.
(3) Studentmedlemmer fra studiesteder i kommuner uten studentlag og som ikke er
representert gjennom et lokallag kan gis rett til stilling som utsendinger som for ett ekstra
lokallag. Antall medlemmer regnes da å svare til antallet fremmøtte som denne retten
gjelder for.
(4) Direkte medlemmer i NOA kan gis rett til stilling som utsendinger som for ett ekstra lokallag.
Antall medlemmer regnes da å svare til antallet fremmøtte som denne retten gjelder for.
Valgte utsendinger skal meldes inn fra medlemslagene til noa@noa.no senest torsdag 3. desember.
Øvrige medlemmer som ønsker å delta på årsmøtet må melde seg på via skjema tilgjengelig på
www.noa.no, også med påmeldingsfrist torsdag 3. desember. I påmeldingsskjemaet kan medlemmet
oppgi om vedkommende ønsker å gis status som utsending med stemmerett dersom vilkårene for
det er oppfylt, jf. avsnitt (1) – (4) over.

Alle påmeldte vil senest mandag 7. desember få tilsendt lenke til videomøtet og annen nødvendig
informasjon. Medlemmer som eventuelt gis status som utsending med stemmerett vil få informasjon
om det.
Det presiseres at alle medlemmer som har betalt kontingent for 2019 eller for 2020 innen utgangen
av januar, er velkommen til å delta på årsmøtet, med talerett. Vel møtt!

