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 Forretningsorden årsmøte 
 

1. Delegater valgt av lokallagene og SUs delegater har tale-, forslags- og stemmerett. 
 

2. Medlemmer av fylkesstyret har tale-, forslags- og stemmerett med unntak av beretning 
og regnskap hvor de ikke har stemmerett. 

 

3. Fylkesstyret, sittende stortingsrepresentanter, fylkestingsrepresentanter, samepolitisk 
koordinator, ansatt fylkessekretær og fylkesråd har talerett. Gjester og påmeldte 
observatører kan gis talerett. 

 

4. Under punktet konstituering vedtas først dagsorden og deretter valg av to ordstyrere 
og to referenter som fordeler arbeidet mellom seg.  
 

5. Deretter behandles forretningsorden, og det foretas valg til arbeidende valgkomite og 
redaksjonskomite. Det velges også to protokollunderskrivere.  
 

6. Representantene skal bruke talerstol. Forslag som fremmes skal refereres innen 
tilmålt taletid. Til vanlig er taletiden satt til 3 minutter for første innlegg og 2 minutter 
for øvrige innlegg fra samme representant, dersom ikke annet er bestemt. 
Representanter med minoritetsspråklig bakgrunn innvilges 1 min ekstra taletid, 
dersom de ønsker det. Det er anledning til 2 replikker og 1 svarreplikk på 1 minutt til 
hvert innlegg. Ordstyrerne kan framsette begrensning av taletiden og anledning til 
replikker når tidsplanen tilsier det. Når deltakerne ønsker ordet til innlegg, tilkjennegis 
det ved at delegatkortet rekkes i været. Ved replikk, holdes to fingre i været. Ingen kan 
ha ordet til forretningsorden mer enn to ganger i samme forretningsdebatt. Ordet til 
forretningsorden må ikke overskride 1 minutt. 

 

7. Ved valg åpnes det ikke for debatt om enkeltpersoner med mindre det stilles 
motkandidat. Der det er innstilt flere kandidater til en plass i fylkesstyret fra 
valgkomiteen får hver kandidat 3 minutter til å presentere seg. I tillegg får inntil to 
personer, valgt av de respektive kandidatene, mulighet til å holde støtteinnlegg fra 
hver kandidat på inntil 3 minutter. Man må ha talerett for å kunne være støttetaler. 

  

8. Avstemninger gjennomføres ved heving av delegatkortet, men kan skje skriftlig på 
forespørsel. Tellekorps utpekes evt. av ordstyrerne. 
 
 

9. Uttalelser kan fremmes av enkeltmedlemmer, lokallag og medlemmer av fylkesstyret i 
Nordland SV. Redaksjonskomiteen innstiller på hvilke uttalelser som skal behandles.  
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10. Vedtak krever alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Et forslag anses som falt 
dersom det er avgitt like mange stemmer for og mot forslaget. 

 

11. Forslag som er «innstilt avvist» av en enstemmig redaksjonskomite, og som ikke blir 
aktivt opprettholdt, blir ansett som avvist av årsmøtet.  

 
Forslag som er «innstilt vedtatt» av en enstemmig redaksjonskomite, og  som ikke blir 
opprettholdt for votering, blir ansett som vedtatt av  årsmøtet. 

 
Forslag hvor redaksjonskomiteen er delt, og det altså foreligger en dissens, vil 
automatisk legges frem for votering for årsmøtet, og er ikke nødvendig å opprettholde. 
 

12. Ved personvalg anses en kandidat valgt dersom vedkommende får mer enn 
halvparten av de avgitte stemmer, der blanke stemmer ikke telles med. Ved 
stemmelikhet foretas det ny votering. Dersom også denne ender i stemmelikhet, 
foretas det loddtrekning blant de kandidater som har fått like mange stemmer. 

 


