MUSEUMSFORBUNDETS ÅRSMØTE 2021
FULLMAKT FOR BRUK AV STEMMERETT

Ifølge Museumsforbundets vedtekter § 4.8 har institusjonene stemmerett på årsmøtet
gradert etter kontingentklassene:
Medlemsinstitusjoner som har betalt medlemskontingent for inneværende budsjettår har
stemmerett. Har en institusjon flere stemmer, kan én og samme representant utøve
stemmerett i henhold til dette gjennom medbrakte fullmakter. Personlige medlemmer har
ikke stemmerett, men kan delta på årsmøtet med tale- og forslagsrett.

Oversikt over kontingentklasser og antall stemmer pr. klasse:
I
II
III
IV
V
VI
VII

driftsbudsjett inntil kr 100.000
kr 100 000 - 1 mill.
1 mill. - 5 mill.
5 mill. - 10 mill.
10 mill. - 20 mill.
20 mill. - 50 mill.
over 50 mill.

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

800
4 000
8 500
16 000
24 500
34 500
50 000

= 1 stemme
= 1 stemme
= 2 stemmer
= 2 stemmer
= 3 stemmer
= 3 stemmer
= 4 stemmer

Det betyr at institusjonene må avgjøre hvilke(n) person(er) som skal ha fullmakt til å
bruke institusjonens stemme(r). Dette er særlig viktig dersom institusjonen møter på
årsmøtet med flere representanter enn stemmeretten tilsier.
Skjema for fullmakt skal være underskrevet av ansvarlig for institusjonen: daglig leder
eller styreleder, også når disse selv skal benytte stemmeretten. Ufullstendige eller uriktig
utfylte skjema kan forkastes av fullmaktskomitéen som oppnevnes av årsmøtet.
Fullmaktsskjema for bruk av stemmerett(-er) skal være sekretariatet i hende innen 16.
april. Fullmaktsskjemaer som er innlevert etter fristen vil bare unntaksvis bli godkjent av
fullmaktskomiteen (jf. styrets forslag til forretningsorden pkt. 8).

FULLMAKT FOR STEMMERETT PÅ MUSEUMSFORBUNDETS ÅRSMØTE 2021
sendes som vedlegg til Museumsforbundet innen 16.04.21 e-post: nkn@museumsforbundet.no
Institusjon: _____________________________________________________
Institusjonen er innplassert i kontingentklasse: ____ og vi bekrefter herved at
kontingenten for 2021 er betalt.
Representant(er) med stemmerett:
Navn:

Antall stemmer for denne:

ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
Sted
Dato
Signatur institusjonsansvarlig
(daglig leder eller styreleder)

