
  

Registreringsskjema bedriftsgrupper – årsmøter i NITOs lokalavdelinger   
 

REGISTRERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSGRUPPER 

 
Til årsmøte i NITO ………………………………………………………………….……...(avdeling) 

Utfylt skjema skannes og sendes per e-post til NITO-kontoret i den/de avdelingene der 
bedriftsgruppen skal være representert årsmøtet. Har dere medlemmer i ulike avdelinger 
sender dere et skjema til hver avdeling. Finn e-postadresser/lokalavdeling: 
www.nito.no/organisasjon/  

 

 

Årsmøte i bedriftsgruppen ble avholdt den ………………….(dato) 

 

……………………………………………………. 

Sign. Leder i bedriftsgruppen (alt. lokal gruppe / avdelingsgruppe) 

Bedriftsgruppe Sett inn antall 

antall medlemmer som tilhører NITOs avdeling per 1.1.  

antall medlemmer som ønsker å delta på årsmøtet med 
personlig stemme  

= sum antall stemmer for bedriftsgruppen på årsmøtet  

Stemmene fordeles på:  Møter med antall stemmer 

  

  

  

  

  

  

  

http://www.nito.no/organisasjon/


REGISTRERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSGRUPPER 

 
 

 

Vedr. representasjon gjennom bedriftsgrupper 
Avdelingens medlemmer har stemmerett enten gjennom en bedriftsgruppe eller ved 
personlig frammøte. I de fleste tilfeller vil tillitsvalgte i bedriftsgruppene møte med 
stemmene for sine respektive medlemmer. Bedriftsgrupper kan møte på årsmøtet 
med antall stemmer tilsvarende antall medlemmer registrert i avdelingen per 1. 
januar. Bedriftsgruppeleder finner disse på Søk i medlemsbase på NITOs nettsider, 
ved spørsmål kontakt ev. avdelingskontoret. 

Bedriftsgrupper med arbeidssteder i flere NITO-avdelinger velger en eller flere 
representanter i hver avdeling som kan stemme på vegne av gruppen. Stemmetallet 
for medlemmene på arbeidsstedet i hver avdeling fordeles på den eller de 
representantene som møter.  

Bedriftsgruppene avgjør selv antallet representanter til årsmøtet og fordelingen av 
antall stemmer. Medlemmer av bedriftsgruppen som ønsker å delta personlig på 
årsmøtet for å avgi egen stemme, må melde dette til bedriftsgruppen før ovennevnte 
avgjørelse tas.  
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