
Referat fra ekstraordinært årsmøte i Fornebu Singairs tirsdag 9. april 2019 
  
Årsmøtet ble holdt i Fornebu Singairs’ øvingslokale i Akerkvartalet på Fornebu 
kl. 20:45.  21 av 32 medlemmer var til stede. 
 
Agenda  

1. Åpning 
2. Godkjenning av vedtekter 
3. Valg av valgkomite 

Referat 

1. Leder Petter Thøring innledet møtet. Hovedformålet med ekstraordinært 
årsmøte er å godkjenne vedtekter for koret samt velge valgkomite for 
2020, noe som ble utelatt på det ordinære årsmøtet i januar. 
 

2. Med referanse til referatets pkt 7 fra ordinært årsmøte 22. januar 2019, 
ble forslag til nye vedtekter for koret sendt ut til medlemmene for 
godkjenning i ekstraordinært årsmøte 9. april. Etter utsendelsen fikk 
styret tilsendt et forslag fra et av medlemmene om endring i ordlyden 
angående styrets sammensetning under §4 Årsmøtet. 
 
Den aktuelle setningen i det utsendte forslaget lød som følger (heretter 
kalt alternativ 1): 
«Styrets medlemmer skal bestå av aktive medlemmer i koret.»  
 
Det nye forslagets ordlyd var som følger (heretter kalt alternativ 2): 
"Styrets medlemmer skal i utgangspunktet bestå av aktive medlemmer 
av koret, men eksterne ressurspersoner for koret kan velges inn i styret 
ved behov. Dog skal det alltid være et flertall av aktive medlemmer i 
styret, og formann skal alltid være aktivt medlem." 
 
En kommentar fra salen om at ekstern person velges for 1 år om gangen, 
ble bifalt som tilføyelse til forslag 2’s ordlyd. 
 
Det ble først stemt over de nye vedtektene i sin helhet (med unntak av  
ovennevnte 2 alternativer under §4), og vedtektene ble enstemmig 
vedtatt. 
 



Det ble deretter skriftlig avstemming over §4 forslag 1 (kun aktive 
medlemmer i styret) og forslag 2 (åpning for inntak av eksterne 
ressurspersoner ved behov), med resultat 9 stemmer for alternativ 1 og 
12 stemmer for alternativ 2.  Vedtektenes §6 krever 2/3 tilstedeværelse 
av aktive medlemmer, og at 2/3 av disse stemmer for forslaget. 
Første punkt var oppfylt med 21 medlemmer til stede, men forslag 2 falt 
siden det manglet 2 stemmer for å oppnå 2/3-dels stemmeflertall.  
 

3. Ved benkeforslag ble Eiliv Børresen og Astrid Liven Worren valgt ved 
akklamasjon til å være valgkomite for 2020. 

 

 

Eli Dalsbø, møtereferent    Petter Thøring, leder 
(sign.)       (sign.) 

 
 
 

 


