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Protokoll ekstraordinært årsmøte for 
Oslo - Akershus Handel og Kontor 

25. mars 2021, klokken: 19:00 – 21:20 
Digitalt via Teams 

 
 
Avdelingas leder John Thomas Suhr ønsker velkommen til det ekstraordinære årsmøtet. 
Etter årsmøtet har vi invitert til medlemsmøte med forbundsleder Christopher Beckham og 
leder av LO Øvre Romerike Roy Jonskås. 
 
Før vi starter opp med opprop og konstituering avholdes ett minutts stillhet for tidligere LO-
leder Hans Christian Gabrielsen som brått gikk bort tidligere i mars.  
 
Oppropet viser at vi er 57 stemmeberettigede deltakere, liste legges ved protokollen. 
 
 
Dagsorden for årsmøtet: 

1. Valg av dirigent og referent(er) 
2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden 
3. Utsettelsesforslag 

 
 
 

Sak 1 – Valg av dirigent og referent(er) 
 

John Thomas Suhr gikk gjennom styrets innstilling til dirigent  
 
  
  Dirigenter: Oddbjørn Snekkerbakken 
Vedtak: Årsmøtet tilslutter seg forslaget enstemmig 
 
 
Oddbjørn Snekkerbakken går deretter videre til valg av referent og fullmakt til å signere 
årsmøteprotokollen:  
 
  Referent: Charlotte Dyrkorn 
Vedtak: Årsmøtet tilslutter seg forslaget enstemmig 
 
  Styret får fullmakt til å signere årsmøteprotokollen. 
Vedtak: Årsmøtet tilslutter seg forslaget enstemmig. 
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Sak 2 – Godkjenning av innkallingen og dagsorden 
 

Første innkalling ble sendt ut 25. februar. Denne ble også postet på våre nettsider samt vår 
facebook-side. Påminnelse ble sendt og lagt ut på våre sider 23. mars. Siden årsmøtet var 
digitalt måtte alle delegater melde seg på innen fristen onsdag 24. mars, dette av tekniske 
årsaker. 
 
Til ordet:  Jakob Wang, Charlott E. A. Pedersen 
Til protokoll: Noen fikk mail med møtelenke i sin søppelpost. Dette var styret klar over og 
det ble derfor sendt ut beskjed til alle påmeldte i forkant av møtet via sosiale medier at man 
måtte sjekke søppelpost. Det er også presisert at de som ikke fikk mail angående møtet 
måtte ta kontakt på post@handelogkontor.org, det var ingen henvendelser innkommet.  
 
Dirigenten tar innkalling og dagsorden opp til godkjenning.  
 
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent 
 
 
Dirigenten la deretter frem forslag på forretningsorden som ble lest opp i sin helhet og vist 
på skjerm. Forretningsorden vedlagt.  

 
Til ordet:   
 
Dirigenten gikk videre til votering. De som er enige i dirigentens forslag forholder seg i ro, de 
som er uenig viser dette ved stemmetegn.  
 
Vedtak: Forretningsorden ble enstemmig vedtatt 
 
 
 
 

Sak 3 – Utsettelsesforslag 
Dirigentene ga ordet til avdelingens leder John Thomas Suhr som la frem bakgrunnen for 
styrets utsettelsesforslag.  
 
Til ordet: Jakob Wang, Bjørn Tore Hansen, Charlott E. A. Pedersen,  
Til forretningsorden:  Linn Andersen 
 
Avdelingsstyrets forslag: 
Ordinært årsmøtet utsettes til det kan gjennomføres fysisk, når smittevernreglene åpner for 
at vi kan gjennomføre dette, dog fortrinnsvis senest ved utløp av juni. 
Vedvarer smittevernreglene slik at dette ikke kan gjennomføres fysisk så skal årsmøtet 
gjennomføres digitalt fortrinnsvis innen utløp av juni måned. 
Avdelingsstyret gis fullmakt til å kalle inn til ordinært årsmøte med 14 dagers varsel når 
smittevernsituasjon åpner for dette. Forslagsfristen settes til 7 dager før årsmøtet. 
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Forslag innsendt under årsmøtet: 
Fra: Bjørn Tore Hansen  
Sendt: torsdag 25. mars 2021 19:36 
Emne: Forslag 
Årsmøtet avholdes digitalt innen utgangen av mail 
 
 
 
Dirigenten går videre til votering. De som støtter avdelingsstyrets forslag forholder seg i ro. 
De som støtter forslaget innsendt under årsmøtet viser det ved stemmetegn ihht. 
forretningsorden. Dirigenten åpner også for å stemme blankt ved å angi dette i møtechatten.  
 
Av 57 stemmeberettigede var det totalt 10 stemmer for Bjørn Tore Hansens forslag, 1 
stemme mot avdelingsstyrets forslag og 9 blanke stemmer. 1 stemme ble forkastet da det 
ble skrevet «støtter dette forslaget» og det da var usikkert hva vedkommende mente.  
 
Vedtak:  Utsettelsesforslaget fra avdelingsstyret er vedtatt med overveldende flertall.  
 
 
Dirigenten takket for tilliten og avslutter det ekstraordinære årsmøtet kl. 20:00. 
 
Med dette var årsmøtet slutt, dirigenten takket for seg og ga ordet til leder av foreningen, 
John Thomas Suhr. Det blir avholdt en kort pause før medlemsmøtet deretter ble 
gjennomført. Møtet i sin helhet ble avsluttet kl. 21:20.  
 
 
 

Referent: Charlotte Dyrkorn 
 
 
 
 
 
 
 
  


