
Forhåndsstemmeseddel
til årsmøtet i 2015

Ditt medlemsnummer eller fullt navn: _________________
Må skrives inn. Stemmeseddelen forkastes uten medlemsnummer eller fullt navn. Uriktig utfylte stemmer 
forkastes (f.eks. ved for mange kryss e.l.)
OBS: Se veiledning for stemmeseddelen på side 2. (Side 2 skal ikke leveres inn)

Avstemmingssaker
Kryss av under ”vedtas” eller ”forkastes” for hver av sakene under. Man kan evt. stemme blankt i noen av 
sakene.

Sak Sakstekst Vedtas Forkastes

6.1 Årsplan for sentralstyret

6.2 Regnskap for Holy Riders MC og Power i 2014

6.2 Budsjett for Holy Riders MC og Power i 2015

President
Sett kryss dersom du ønsker å stemme på presidentkandidaten.

Kandidat Stem (sett kryss)

Harald Vatne (gjenvalg)

Sentralstyrekandidater
Det skal velges 3 sentralstyrekandidater, som velges for to år. Du kan sette kryss ved inntil 3 av kandidatene. 
Kandidater du ikke ønsker å stemme på setter du ikke kryss ved. Kandidatene med flest stemmer går inn i styret, 
dernest fylles inntil to varaplasser.

Kandidatene som presenteres her er kun de som var innmeldt før andre årsmøteinnkalling ble sendt ut. Flere 
kandidater kan komme til inntil 24 timer før årsmøtet – disse må bære ulempen ved ikke å få forhåndsstemmer.
OBS: Ved flere enn 3 kryss blir stemmen forkastet.

Kandidat til sentralstyret Stem (kryss ved inntil 3 kandidater)

Jan Vidar Husby (ny)

Anders H. Andersen (ny)

Vidar Johnsen (gjenvalg)



(Denne siden er det ikke nødvendig å levere)

Hvordan bruke denne forhåndsstemmeseddelen?
Denne seddelen brukes kun dersom du ikke kommer på årsmøtet personlig.

Sett kryss for det du stemmer på i hver sak - pass på at du ikke setter flere kryss enn du skal. Stemmesedler som 
er feil utfylt vil bli forkastet.

Leveringsalternativer:

• Mail: Stemmearket kan fylles ut (Word-utgaven) og mailes til stem@holyriders.no. Du kan også fylle
ut stemmearket på papir og scanne det inn og maile. Mail må være innsendt SENEST fredag 12. 
februar kl. 12. 

• Stemmearket kan også tas med til årsmøtet av andre årsmøtedeltakere, men MÅ da være levert 
valgkomitéen innen årsmøtet starter for å bli talt med. 

Det er stemmegiver som må bære risikoen for om stemmen blir levert og om stemmen teknisk kommer fram ved 
elektronisk innsending.

Vær nøye med å utfylle stemmeseddelen riktig. Feilutfylte seksjoner av stemmeseddelen blir forkastet.

Dersom saker forandres under årsmøtet, f.eks. dersom budsjettposter under årsmøtet blir 
endret, så vil forhåndsstemmene i slike saker måtte forkastes.
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