
 
Årsmøte i Geno SA 23. mars 2021 
Digitalt årsmøte 
 
Møteleder Nina S. Engelbrektson leder møtet.  

 
Forretningsorden/møteregler 

 
1.  Sett deg gjerne i et eget rom, der du kan sitte i ro, uten å bli forstyrret. Vi anbefaler å 

bruke PC/Mac. Test at lyd fungerer før møtestart. 
 
2. Sørg for å ha sakspapirene tilgjengelig. Du har tidligere fått tilsendt årsmøtepapirene 

per e-post (ligger på www.geno.no).  
 
3.  SmartVote skal brukes til å be om ordet, og votering i de sakene som trenger skriftlig 

votering, samt votering under valg. Du skal ha mottatt en e-post fra 
noreply@smartdialog.no 19.mars med personlig innlogging. Logg inn, og gjør 
valgene der.  
- Ved votering velger du blant alternativene eller stemmer blankt. Det er anledning til 
å komme med benkeforslag under valget.  
- Møteleder styrer voteringen. Eventuelle manglende stemmer ved opptelling, blir 
vurdert som forkastet.                                   
- SmartVote brukes via internettleser, enten på PC, nettbrett eller mobil.  

 
4.  Møtechat skal ikke brukes til diskusjon underveis, kun ved akutte situasjoner med 

tilbakemelding til møtelederne.   
 
5.  Kamera og mikrofon skal være av når du ikke snakker. Skal du ha ordet, skru på 

kamera og mikrofon, for så å holde ditt innlegg. Kamera er ikke nødvendig under 
opprop.  
 

6. Møteleder styrer taletid og rekkefølge. Når du har ordet, presenter deg med navn. 
 Taletid begrenses til 3 minutter. Replikk begrenses til 1 minutt.  
 Det gis anledning til replikk og svar-replikk.  
 
7.  Alle vedtak blir gjort med alminnelig flertall blant de fremmøtte med stemmerett, 

dersom ikke annet fremgår av vedtektene.     
 
8.  Votering som kan holdes ved akklamasjon, gjøres digitalt i form av stillhet som 

samtykke, lyd/møtechat ved uenighet.   
 
9. § 10.6 og § 10.7 i Geno sine vedtekter er rettesnor for stemmerett, avstemming og 

valg i årsmøtet. 
 
                                       
Faller du ut av møtet, kan du forsøke å logge deg på igjen ved hjelp av brukerveiledningen. 
Skulle dette skje under valget, ber vi deg snarlig be om ordet hos møteleder.  
 
Har du problemer med Teams, ta kontakt på tlf: 90778303. 
Har du problemer med SmartVote, ta kontakt på tlf: 911 34 950. 
 
 
Nina Engelbrektson 
Årsmøtets møteleder  
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