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Dagsordens punkt 2.1. Godkjenning av innkalling 
 
Årsmøtet ble kunngjort 19.12.21 med tid, sted og frister for å levere inn forslag. 
15.januar/22 sendte styret ut melding til alle medlemmer om at årsmøtet ble gjort om til digitalt på 
grunn av den pågående pandemien. Innkalling til årsmøtet ble, i henhold til Fagforbundets 

vedtekter sendt ut 10 dager før møtet skulle avholdes. 

 

Dagsordens punkt 2.2. Godkjenning av dagsorden 
 
Styret la, ved innkalling til årsmøte, fram følgende forslag til dagsorden: 

 
1. Åpning  

        1.1 Hilsningstaler 

2. Konstituering 
2.1. Godkjenning av innkalling 
2.2. Godkjenning av dagsorden 
2.3. Godkjenning av forretningsorden 

2.4. Valg av funksjonærer 

3. Årsberetning for året 2021 
4. Regnskap for året 2021 

5. Innkommende forslag 
6. Egen fagforening – Fagforbundet Tromsøs organisasjonsstruktur 

7. Godtgjørelser for tillitsvalgte i Fagforbundet Tromsø 
8. Handlingsplan 2022 
9. Budsjett 2022 

10. Valg 

11. Avslutning 
 

Dagsordens punkt 2.3. Godkjenning av forretningsorden 
 
Styret i Fagforbundet Tromsø legger fram følgende forslag til forretningsorden: 
 
1. Møtets forhandlinger er åpne i den utstrekning årsmøtet ikke vedtar noe annet.  

2. Til å lede møtet velges to ordstyrere. Til å føre protokoll velges en sekretær. 
3. Ingen har rett til ordet mer enn to ganger i samme sak, med unntak fra innledningsforedrag er 

taletiden tre minutter første gang og to minutter andre gang. Ordstyreren har for øvrig, når det 
er påkrevd, rett til å stille forslag om ytterligere tidsbegrensning og strek med de inntegnede 

talere. Til forretningsorden gis ingen ordet mer enn en gang og høyst ett minutt til hver sak. 
4. Talerne skal tale fra teams via sin datamaskin. 
5. Forslag må leveres skriftlig pr. e-post til avd177.post@fagforening.fagforbundet.no før strek er 

satt. 
6. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall. Det stemmes ved å enten rekke opp hånden på 

teams. I tvistetilfeller foretas elektronisk votering. I tilfelle av stemmelikhet, er forslaget 

forkastet. 
7. Det velges to personer til å signere protokollen. 
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Dagsordens punkt 2.4. Valg av funksjonærer 
 
Styret i Fagforbundet Tromsø legger fram følgende forslag til funksjonærer: 
 
Ordstyrere:   Torill Torgersen, Fred Magne Johansen  

Sekretær:   Heidi Bakkeland 

Tellekorps:   Espen Sørensen og Maika Soleng  
Til å signere protokollen: Bjørn Willumsen og Hilde Bernhardsen 
 

 

 
 
 


