FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN FOR NEI TIL ATOMVÅPENS
LANDSMØTE 28. MARS 2020
1. Ansvar og gjennomføring
-

Hovedstyret er ansvarlig for at landsmøtet gjennomføres i samsvar med vedtekter,
forretningsorden og tidligere års landsmøtevedtak.
Sekretariatet har ansvar for praktisk gjennomføring av Landsmøtet
Landsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt i henhold til organisasjonens vedtekter.
Innkalling med endelig saksliste og sakspapirer sendes ut senest en måned før Landsmøtet.
Landsmøtet er åpent.

2. Landsmøtedeltakeres rettigheter
-

-

Lokallagsrepresentanter, fylkesrepresentanter og hovedstyrets medlemmer har møte-,
forslags- tale- og stemmerett. Dette forutsetter at de er medlemmer i organisasjonen og har
betalt medlemskontingenten for inneværende og foregående år.
Sekretariatet har møte- og talerett.

3. Ordstyrer, referenter, protokoll og tellekorps
Landsmøtet velger:
a) En ordstyrer
b) En til tre forslagsredigerere
b) To referenter
c) To protokollunderskrivere
d) Et tellekorps
Inntil ordstyrer overtar møteledelsen, ledes Landsmøtet av hovedstyrets leder.
Referentene fører Landsmøtets protokoll og denne skal inneholde:
a) Deltakere tilstede på Landsmøtet og hvor mange som er stemmedyktige
b) Hvilke saker som behandles
c) Alle forslag som fremmes og innstillinger fra forlagsredigererne
d) Alle vedtak som fattes, samt stemmetall
Protokollen underskrives av ordstyrer(e), referenter og de to utpekte protokollunderskriverne.
Et tellekorps på to personer trer i funksjon når stemmeopptelling er nødvendig.
Ved stemmelikhet har hovedstyrets leder dobbeltstemme.

4. Forslag og voteringer
-

-

Saker som skal behandles på Landsmøtet må være sendt inn til Hovedstyret seks uker før
Landsmøtet skal avholdes, dette gjelder også endringsforslag til vedtektene.
Alle forslag, unntatt til forretningsorden, skal leveres skriftlig til ordstyrer. Alle forslag skal
være undertegnet av den eller de som fremmer det.
Forslag kan ikke fremlegges etter at strek er satt, unntatt til forretningsorden. Før strek settes
skal møteleder referere forslag som ikke er fremlagt fra talerstolen, og det skal gis anledning
til å levere forslag
Avstemming skjer ved håndsopprekning eller skriftlig dersom det forlanges. Valg skal
dessuten foregå skriftlig dersom det er flere kandidater enn det som skal velges.
Som "avgitte stemmer" regnes også blanke stemmer, men ikke de som avholder seg fra å
stemme.
Alle vedtak og valg fattes med alminnelig flertall der avholdne stemmer ikke telles med, med
unntak av endringsforslag til vedtekter som krever ⅔ flertall.
Endringsforslag til vedtekter
- Hovedstyret ved arbeidsutvalget har ansvar for redigering av innkomne forslag og
utarbeidelse av forslag til vedtak. Vedtaksforslagene skal utformes etter samme mal.
Arbeidsutvalget kan ikke endre forslagenes innhold, og skal om nødvendig konsultere
forslagsstillerne. De har anledning til å samordne lignende forslag til én sak og étt
forslag til vedtak. Hovedstyret ved arbeidsutvalget skal påse at forslagene til
vedtekters eventuelle økonomiske konsekvenser er tilstrekkelig utredet.
- Endringsforslag til vedtekter krever ⅔ flertall for å bli vedtatt.
- Det er ikke anledning til å komme med nye forslag under saken om
vedtektsendringer.

5. Debatt og stemmetegn
Arbeidsordning for landsmøtet er fastsatt som følger:

1.

I debatt gis ingen ordet til innlegg mer enn tre ganger til hver sak. Maksimum taletid er 4
minutter per innlegg.

2.

Maksimum taletid på replikker (svarkommentar til et innlegg) er 1 minutt og må refereres til
siste innlegg. Det tillates maksimum 3 replikker til hvert innlegg, samt en svarreplikk.
Replikk på replikk er ikke tillatt.

3.
4.

Ordstyrer og deltakere kan foreslå strek for debatten og begrensning i taletid.
Forslag til dagsorden, møteordningen eller for å oppklare åpenbare misforståelser skal unntas
talerlista og evt. tas opp til votering med en gang.

5.

Forslag til vedtak må innleveres skriftlig til ordstyrer. Nye forslag kan ikke opptas etter at
strek er satt for debatten.

6.

Stemmetegn er som følger:

a. For å tegne seg til innlegg holdes delegatkortet opp.
b. For å tegne seg til replikk holdes delegatkortet med to fingre opp
c. For å tegne seg til forslag til dagsorden eller møteordningen vises det “time-out”-tegn
med en horisontal hånd over delegatkortet.

6. Saker unntatt fra ordinære saksbehandlingsregler
Hastesaker som det er særlig grunn til å ta opp på landsmøtet må innmeldes til Hovedstyret ved
arbeidsutvalget innen 3 dager før landsmøtets begynnelse. Forslagsstiller må begrunne hvorfor det
ikke har vært mulig å overholde fastsatte tidsfrister.
7. Valgordning
1. Valgkomiteen legger fram innstilling til nytt hovedstyre med varamedlemmer og til ny
valgkomité i tråd med valgkomitéens instruks. Styreleder, nestleder og øvrige
styremedlemmer velges for en periode på to år. Forslaget deles ut i plenum ved møtestart.
Valgkomiteen kommenterer innstillingen og utdyper de avveininger som er lagt til grunn for
sammensetning av styret. Deretter åpnes det for debatt, før det voteres over foreslåtte
kandidater.
2. Benkeforslag til kandidater fremlegges og begrunnes før valget holdes. Benkeforslag til leder
og nestleder skal settes opp mot valgkomiteens tilsvarende innstillinger. Benkeforslag til
øvrige kandidater føres opp i tillegg til de kandidater som valgkomiteen har nominert.
3. Det foretas separat valg av leder og nestleder. Videre foretas valg av øvrige styremedlemmer.
Deretter velges varamedlemmer. Resultatet av hvert valg gjøres kjent før neste votering finner
sted.

8. Taushetsplikt
Landsmøtet kan pålegge medlemmene taushetsplikt tilknyttet spesielle saker.

