FORSKRIFT
Generalforsamling ved BIS LA
Gjeldende fra 03.04.2016

§ 1 - Generalforsamling

§ 1-1 Generalforsamlingen er BIS LA sitt høyeste organ
§ 1-2 Styret og Generalforsamlingen kan invitere personer til Generalforsamlingen med
observatørstatus dersom dette er ønskelig.

GENERALFORSAMLINGENS GENERELLE OPPGAVER
1. Dagsorden for Generalforsamling skal inneholde:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden
Valg av ordstyrer, bisitter, referent og tellekorps.
Oppføring av saker til eventuelt.
Godkjenning av referat fra forrige Generalforsamling.
Godkjenning av statusrapport fra styret/ledelsen
Eventuelle endringer i BIS LA sine lokale vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser.
Saker fra styret og BIS LA sine medlemmer.
Behandling og godkjenning av revidert regnskap med revisors anmerkning for siste
periode.
9. Behandling og godkjenning av budsjett for inneværende og kommende periode.
10. Presentasjon av kandidater til tillitsverv.
11. Innstilling fra valgkomiteen.
12. Valg av eventuelt ledige tillitsverv i Styret, Ledelsen og HR-komitéen i BIS:
Rekkefølge: Leder, Økonomiansvarlig, Fagansvarlig, Eksternansvarlig, Marked-og,
næringslivsansvarlig, PR og kommunikasjonsansvarlig, Prosjektkoordinator, Internansvarlig, HR

2. Ved Høstens Generalforsamling skal man:

-

Godkjenne regnskap for 1.halvår i inneværende år
Godkjenne budsjett for høstsemesteret

3. Ved vårens Generalforsamling skal man:

-

Godkjenne årsregnskap for foregående kalenderår. Dette skal godkjennes av
regskapskyndig person, fortrinnsvis offentlig godkjent revisor eller en autorisert
renskapsfører.
Revisjonsrapport for foregående kalenderår, fremlegges for godkjenning
Godkjenne budsjettet for hovedkontoen for vårens semester
Statusrapport for inneværende vårsemester fremlegges. Dette kan være en del av Leders
årsrapport/redegjørelse.

VALG
Definisjon av flertallsformer
Absolutt flertall:
Kvalifisert flertall:

Minimum halvparten av stemmene
Det forslag er vedtatt som oppnår en på forhånd fastsatt andel av avgitte
stemmer

Simpelt flertall:

Minimum en stemmes overvekt

Ved forslag:

Alle saker / forslag blir avgjort ved absolutt flertall dersom ikke vedtektene
sier noe annet.

Ved valg:

For å bli valgt kreves absolutt flertall. Dobbeltstemme benyttes ikke ved
valg. Blank stemme regnes som avgitt stemme.

Stemmefordeling:
Hver delegat har en stemme. Ved stemmelikhet benyttes dobbeltstemmen til den delegat som har
fått denne gjennom loddtrekning ved møtets begynnelse. Denne kan ikke benyttes ved valg av
personer til tillitsverv.

Valgprosedyrene:
1.

Kandidater presenteres. Kandidater kan benke verv inntil innstilling er presentert. De vil få 5 min med apell
og 5 min med spørsmål.
2. Kandidater avholder appell (5 min)
3. Kandidater får spørsmål (5 min)
4. Generalforsamlingen har anledning til å bestemme at det skal foretas en ny presentasjonsrunde av
kandidatene på maksimalt 5 minutter per kandidat, i tilfeller hvor én eller to kandidater gjenstår etter
omvalg.
5. Innstilling presenteres
6. Skriftlig/elektronisk, hemmelig, valg avholdes umiddelbart etter at innstilling er gitt. Blank stemme regnes
som avgitt stemme.
7. Kandidaten som får absolutt flertall velges.
8. Hvis ingen kandidater får absolutt flertall ved første valgomgang så går kandidaten med færrest stemmer
ut. Deretter blir det omvalg mellom de resterende kandidater, inntil en av kandidatene oppnår flere enn
absolutt flertall.
9. Dersom det fortsatt er stemmelikhet etter omvalg, vinner kandidaten med innstilling. Dersom ingen av
kandidatene har innstilling foretas loddtrekkning.
10. Hvis den siste kandidaten ikke oppnår absolutt flertall mot blanke stemmer, velges ikke kandidaten.
11. Feilaktig stemme skal ikke medregnes.
12. HR og tellekorps teller opp stemmene og gir resultatet til dirigentbordet.

5. Generelle retningslinjer:
-

-

Egne tilføyelser til lokale vedtekter må ha 2/3 flertall og trer i kraft ved Generalforsamlingens slutt dersom
ikke annet er godkjent av Generalforsamlingen

