
NKRFs årsmøte 2009 – praktisk informasjon 

Følgende bestemmelser gjelder for representasjon på NKRFs årsmøte 2009: 

§ 8 REPRESENTASJON

På årsmøtet skal fullmaktskomiteen gjøre kjent hvor mange stemmeberettigede av personlige 
medlemmer og bedriftsmedlemmer som er til stede. 

Kontingent skal være innbetalt til NKRF senest 30 dager før årsmøtet for å kunne avgi stemme 
på årsmøtet.

Et personlig medlem har en stemme, og kan i tillegg ha inntil 5 personlige fullmakter. Styret kan 
fastsette frist

*
 for innmelding av personlige fullmakter i forkant av årsmøtet.

Et bedriftsmedlem har fra 1 til 3 stemmer, og inndeles i 3 kategorier etter kontingentens 
størrelse, fordelt slik:

Kategori A: inntil 20.000    -> 1 stemme 
              B: 20.001-50.000 -> 2 stemmer 
              C: 50.001-75.000 -> 3 stemmer

Bedriftsmedlemskap gir ikke rett til å representere andre bedriftsmedlemmer etter fullmakt.

Bedriftsmedlemmer kan la seg representere med annen ansatt enn daglig leder/ 
oppdragsansvarlig revisor.

Kort fortalt medfører dette at en representant på årsmøtet kan møte med alt fra 1 til 9 
stemmer (= 1 personlig stemme + inntil 5 personlige fullmakter + 3 inntil 
bedriftsstemmer). Bl.a. for å forberede og tilrettelegge arbeidet for fullmaktskomiteen og å 
redusere tidsbruken i forbindelse med selve oppstarten av årsmøtet, ber vi derfor alle 
deltakere på årsmøtet om å rette seg etter følgende anmodninger: 

 Innmelding av personlige fullmakter før årsmøtet

Et personlig medlem kan i tillegg til egen stemme ha inntil 5 personlige fullmakter. Vedlagt 
følger et skjema som bes benyttet ved personlige fullmakter. Dette skjemaet eller 
tilsvarende må medbringes til årsmøtet og framvises i forbindelse med registreringen i 
Arendal, jf. nedenfor. I tillegg anmodes alle representanter som møter med personlige 
fullmakter om å sende en e-post til post@nkrf.no innen *onsdag 10. juni 2009* med 
navnene på det/de personlige medlemmet/medlemmene som vedkommende har fått 
fullmakt av til å representere på årsmøtet. Det er imidlertid ikke nødvendig å sende inn 
selve fullmaktsskjemaet på forhånd. De respektive navnene er tilstrekkelig for en 
forhåndskontroll mot medlemsregisteret. 

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at det ikke kan gis fullmakter i tilknytning til 
bedriftsmedlemskap, men at bedriftsmedlemmer kan la seg representere med andre 
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ansatte i virksomheten enn daglig leder/oppdragsansvarlig revisor. Vedkommende 
representant bør også i slike tilfeller kunne framlegge nødvendig dokumentasjon fra 
virksomheten.

 Registrering ved frammøte 

Ved møtestart skal fullmaktskomiteen gjøre kjent hvor mange stemmeberettigede av hhv. 
personlige medlemmer og bedriftsmedlemmer som er til stede. Dette forutsetter at samtlige 
representanter registrerer seg (inkl. ev. personlige fullmakter) før man tar plass i 
årsmøtesalen. Dette gjelder også ved ev. for sen ankomst i forhold til møtestart kl. 15:00, 
slik at møteledelsen i samarbeid med fullmaktskomiteen og tellekorpset, til en hver tid har 
oversikt over antall godkjente stemmer, som er til stede i salen. 

 Utdeling av stemmesedler til bruk ved ev. skriftlige avstemminger 

I forbindelse med foran nevnte registrering vil det bli utdelt stemmesedler til bruk ved ev. 
skriftlige avstemminger som årsmøtet måtte bestemme. Stemmesedlene vil være organisert 
i 9 forskjellige farger avhengig av antall stemmer som den enkelte representanten rår over. 
Hvis en representant møter med flere stemmer og ønsker å fordele disse stemmene på flere 
aktuelle alternativer ved en avstemming, anmodes vedkommende om at dette tydelig 
framkommer av den avgitte stemmeseddelen. 

Vi ser fram til et interessant årsmøte og håper at samtlige representanter møter i god tid og 
respekterer foran nevnte anmodninger slik at vi oppnår en effektiv gjennomføring av 
forhandlingene. Vennligst ta kontakt hvis noe er uklart. 

Medlemmene ønskes vel møtt til Arendal! 

Vennlig hilsen 
Norges Kommunerevisorforbund 

Per Olav Nilsen  Ole Kristian Rogndokken 
Styreleder     Daglig leder 



FULLMAKTSSKJEMA

(Iht. § 8 tredje ledd i vedtektene kan personlige medlemmer, i tillegg til sin egen 
stemme, ha inntil fem fullmakter fra andre personlige medlemmer på årsmøtet.) 

Navn:

Arbeidsgiver:

gir

Navn:

Arbeidsgiver:

fullmakt til å stemme på mine vegne på 
NKRFs årsmøte 14 juni 2009. 

Sted: Dato: Underskrift:

Vennligst bruk blokkbokstaver og skriv tydelig! 


