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Til BONOs medlemmer 
 
 
 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2019 
 

TORSDAG 6. JUNI 2019 KL. 17.00, BONO'S LOKALER, ØVRE SLOTTSGATE 2 B, 0157 OSLO 
 
 

Kjære medlem,  
 
Du inviteres herved til årsmøte i BONO i våre lokaler i Øvre Slottsgate 2 B.  
Vedlagt følger forslag til dagsorden og sakspapirer. 
 
Les mer om BONOs aktiviteter på våre hjemmesider. Her finner du også årsmelding 2018 og annen 
relevant informasjon om vår virksomhet.  
 
Velkommen!  
 
sign.          
Marius Dahl         
Styreleder  
 
 
 

 
          

Forslag til dagsorden  
 
1. Konstituering av møtet 
2. Valg av ordstyrer, referenter og to til å undertegne protokoll fra årsmøtet 
3. Opptelling av antall representerte stemmer og godkjenning av fullmakter 
4. Styrets beretning 
5.  Regnskap for 2018 
6.  Revisjonsrapport 
7.  Ansvarsfrihet for styret 
8.  Forslag fra medlemmer eller styre (se side 2) 
9.  Valg av styre og varamedlemmer 
10. Valg av styreleder 
11. Valg av revisor 
12. Valg av valgkomité  
13. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer 
14.  Årsmøtets avslutning 
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Medbringes til møtet eller returneres pr. post.  Kan også sendes elektronisk til bono@bono.no 
 

 
8. Forslag fra medlemmer eller styre 
 
I. Forslag fra BONOs medlemmer: 
Det foreligger ingen forslag fra medlemmene 
 
II. Forslag fra BONOs styre: Endring av BONOs vedtekter 
BONO har gjort en helhetlig revisjon av vedtektene. Hovedformålet har vært å bringe vedtektene i 
overensstemmelse med lov om samvirkeforetak (samvirkelova). Endringene er også ment å forenkle og 
presisere vedtektene slik at de blir mer tilgjengelige for medlemmer og andre. Endringene gjelder først og 
fremst struktur og språk, men det er også gjort enkelte endringer i innholdet, hvorav disse er de viktigste:  
 
Avtaler med foretak og organisasjoner (ny § 4): Det er lagt til en bestemmelse om at BONO kan inngå samarbeids- eller 
forvaltningsavtaler med norske foretak som ivaretar samme rettigheter som BONO, slik BONO for eksempel har gjort 
med Norwaco. Det går også fram av bestemmelsen at BONO kan inngå avtaler med tilsvarende utenlandske 
organisasjoner, såkalte søsterorganisasjoner.  
 
Forvaltningsavtale (gjeldende § 5, ny § 6): Det er presisert hvem BONO kan inngå forvaltningsavtale med, og hva som 
skjer med avtalen når en rettighetshaver dør. Videre er det er presisert hva slags bruk av verk forvaltningsavtalen skal 
regulere, og omfanget av verk som inngår i BONOs forvaltning etter avtalen.  
 
Fullmektig på årsmøtet (gjeldende § 6, ny § 7-2): Kravet om at en fullmektig som møter på årsmøtet må være medlem av 
BONO er fjernet, og erstattet med at et medlem kan møte ved fullmektig etter eget valg. Det er presisert at ingen kan 
være fullmektig for mer enn ett medlem.  
 
Innkalling til årsmøtet (gjeldende § 6, ny § 7-5): Det er tatt inn at innkallingen kan sendes til medlemmer ved bruk av 
elektronisk kommunikasjon.  
 
Habilitet (gjeldende § 17, ny § 8-4): Bestemmelsen er omformulert slik at den er i tråd med ordlyden i samvirkelova.  
 
Oppløsning (gjeldende § 16, ny § 12): For at bestemmelsen skal være i overenstemmelse med samvirkelova, er det satt 
inn at årsmøtet må velge et avviklingsstyre dersom oppløsning skal kunne vedtas. 

 
På BONOs nettsider finner du det fullstendige forslaget til nye, reviderte vedtekter, samt tidligere vedtekter. 
KLIKK HER FOR Å ÅPNE DOKUMENTENE. 
 
 

 
 

 
FULLMAKTSSKJEMA ÅRSMØTE BONO 6. JUNI 2019 
 

Som medlem av BONO har du stemmerett på årsmøtet. Dersom du er forhindret fra å møte, men likevel ønsker 
at din stemme skal telle, kan du sende oss dette fullmaktsskjemaet i utfylt stand eller overlevere dette til din 
fullmektig.  
 
Undertegnede gir herved vedkommende fullmakt til å representere meg ved BONOs årsmøte  
6. juni 2019. (Fyll inn navn på person som gis fullmakt. Skriv m/blokkbokstaver) 

 
 

Navnet på den du gir fullmakt til (med blokkbokstaver) 
 
 

Ditt navn (med blokkbokstaver) 
 

 

Din underskrift 
 

 

Sted og dato 
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