Ekstraordinær generalforsamling i Norsk Astrologisk Forening
Torsdag 4. desember 2014 kl 20.00 via Zoom.
Deltakere: Anny Rønning, Anne Britt Lund, Sol With Jonassen, Norun Sanderson, Jan-Erik Midjo (pr
telefon).

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.

Åpning av møtet ved styreleder Anny Rønning.
Oppnevning av ordstyrer og referent.
Godkjenning av innkalling og agenda.
Avstemning om endring av vedtektenes § 4 – innmelding og utmelding.
Avslutning av møtet.

Referat
Pkt. 1. Åpning av møtet ved styreleder Anny Rønning.
Pkt. 2. Valg av ordstyrer og referent.
Ordstyrer: Anny Rønning
Referent: Norun Sanderson
Pkt. 3. Godkjenning innkalling og agenda
Innkalling og agenda er godkjent uten innsigelser.
Pkt. 4. Avstemning om endring av vedtektenes § 4 – innmelding og utmelding
Avstemningen gjelder følgende forslag til endring:
Eksisterende tekst i § 4. Innmelding og utmelding:
”Endret på generalforsamlingen 12. februar 2001. Som medlemmer kan opptas
astrologer og alle andre som har interesse for astrologi og som støtter foreningens
formål. Utmelding skjer skriftlig til styret, eller ved manglende betaling.”
Forslag til ny tekst i § 4. Innmelding og utmelding:
”Endret på generalforsamlingen 12. februar 2001 og 4. desember 2014. For å kunne
bli medlem av foreningen, må man være fylt 18 år eller ha samtykke fra foresatte.
Som medlemmer kan opptas astrologer og alle andre som har interesse for astrologi
og som støtter foreningens formål. Utmelding skjer skriftlig til styret.”
Forslaget til vedtektsendring var inkludert i innkallingen til ekstraordinær generalforsamling
som ble sendt ut til medlemmer som har stemmerett i henhold til § 11 i vedtektene pr
26.11.2014.
I henhold til vedtektenes § 11 er det ikke mulig å stemme ved fullmakt.

Før avstemningen leser ordstyrer opp eksisterende tekst og forslag til ny tekst for § 4. Det blir
så holdt avstemning med følgende resultat: For: 5. Mot: 0.
Foreslått vedtektsendring av § 4 er enstemmig vedtatt av generalforsamlingen.

Pkt. 5. Avslutning.
I § 11 Stemmerett, stemmeregler, står følgende:
”[…] Stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen er: Medlemmer over 15 år pr.
1. januar, som har betalt kontingenten for inneværende år. […]”.
Dette utgjør ingen konflikt med vedtatte vedtektsendring av § 4, men en eventuell endring av § 11 på
dette punktet bør tas opp ved neste ordinære generalforsamling i februar 2015.

Møtet ble avsluttet ca 20.40.

Signaturer

Anny Rønning (sign.)
(styreleder)

Norun Sanderson (sign.)
(referent)

