ÅRSMØTE 2022
Tid: Lørdag 19.mars 2022 kl. 13:00
Fysisk oppmøte: Alfheim Aktivitetshus, adresse Alfheimvegen 23, 9007 Tromsø
Avstemning: www.digitalearsmoter.no (åpen fra 19.03.22 til 27.03.22)



Velkommen til DBTs årsmøte lørdag 19.03.22. Avstemningen på årsmøtet vil foregå digitalt. Den valgte løsningen er
portalen https://www.digitalearsmoter.no/



DBT benyttet denne løsningen i 2021 og fikk veldig gode tilbakemeldinger blant annet fordi den åpner for at alle
medlemmer kan være med og stemme, selv om de ikke kan delta fysisk på årsmøtet.



Kun medlemmer med stemmerett vil få tilgang til portalen, jmf § 5-2 i vedtektene. Alle individuelle medlemmer av
Dyrebeskyttelsen Norge som har fylt 15 år, og som har betalt medlemskontingent for både foregående år og
inneværende år, senest 2 uker før årsmøtet, har stemmerett på årsmøtet.



Alle sakspapirer er lag ut på DBTs hjemmeside og sendt ut per e-post til alle påmeldte medlemmer som har oppgitt
sin e-postadresse til oss.



Årsmøtet åpner lørdag 19.03.22, og påmeldte stemmeberettigede vil motta en sms med link til portalen når
avstemningen åpner. Den digitale løsningen er ikke et digitalt møte, det er en portal hvor alle sakene legges ut til
avstemning og alle stemmer samtidig.



Når den digitale portalen åpner for stemmer kan det ikke gjøres endringer.



Det er ikke mulig å fremme benkeforslag underveis i årsmøtet. Benkeforslag må legges frem ved åpningen av
årsmøtet, og registreres i portalen til digitalearsmoter.no FØR avstemningen kan åpnes. Det er ikke mulig å legge
inn nye saker i portalen etter at avstemningen i årsmøtet har startet.



Alle kandidater som stiller til valg, er mulig å stemme på i årsmøtets siste sak.



Hvis et medlem har stilt til valg i flere roller, vil personen automatisk bli utelukket fra lavere verv etter avstemmingen,
dersom han eller hun får et av de høyere vervene.



Løsningen skiller ikke mellom rangering innenfor hver rolletype, så det nye styret må selv bestemme hvem som skal
være 1. og 2. varamedlem.



Portalen er åpen i 8 dager for alle. Endelig resultat vil være klart etter 27.03.22.
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SAKSLISTE TIL ÅRSMØTET:
Sak 1: Godkjenning av innkalling -– gjøres kun på det fysiske møtet
Sak 2: Godkjenning av dagsorden – gjøres kun på det fysiske møtet
Sak 3: Konstituering – gjøres kun på det fysiske møtet;
3.1 Valg av møteleder
3.2 Valg av referent
3.3 Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
Sak 4: Gjennomgang av og godkjenning av årsmelding 2021
Sak 5: Gjennomgang av og godkjenning av regnskap 2021
Sak 6: Gjennomgang av og godkjenning av budsjett 2022
Sak 7: Gjennomgang av og godkjenning av handlingsplan for 2022
Sak 8: Valg av regnskapsfører for 2022 – styret foreslår Alt Regnskap AS v/Lillijann Johansen
Sak 9: Valg av revisor for 2022 – styret foreslår Revisorkompaniet Tromsø

Sak 10: Innsendte saker – ingen.
Sak 11: Valg av ny valgkomité for 2023
Sak 12: Valg av nytt styre for 2022

VALGKOMITÉENS INNSTILLING TIL
NYTT STYRE I DBT FOR 2022

STYRETS FORSLAG TIL NY
VALGKOMITÉ FOR 2023

Styreleder:

Åsa Harju

Therese Simonsen Rye

Nina Erlandsen

Styremedlemmer:

Trine Bekkmo

Nathalie Theodorsen (ikke på valg)
Nora Djupnes Jørgensen (ikke på valg)
Renathe Bergli
Ida Karoline Rotnes
Nora Rebecca Arwen Lyngstad
Werner Myrslett
Varamedlemmer:
Veronica Soleng
Valborg Borgan Hanssen
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