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SAK 2  
 

Konstituering 
 

Inneholder: 
Landsstyrets forslag til forretningsorden for 
ekstraordinært landsmøte 



Landsstyrets forslag til forretningsorden på ekstraordinært 
landsmøte 2017 
 

1. Åpent møte 

Landsmøtet er åpent. 

2. Deltakernes rettigheter. 

2.1. Full tale-, forslags- og stemmerett har: 

a) Representanter valgt av fylkeslagenes og lokallagenes årsmøter, representanter valgt på 
Natur og Ungdoms landsmøte og representanter oppnevnt fra Miljøagentene.  

b) Landsstyret, inkludert sentralstyret. 
 

2.2. Tale- og forslagsrett har: 

a) Generalsekretæren, eller den i sekretariatet hun bemyndiger. 
b) Representant fra Regnskogsfondet 
c) Innstilte og foreslått kandidater 
d) Valgkomiteen, i saker som har med valget å gjøre 
e) Sentralstyrets vararepresentanter 
f) Inviterte medlemmer 

 
2.3 Talerett har: 

a) Inviterte gjester 

3. Konstituering. 

Under punktet konstituering velges først ordstyrere og referenter, så vedtas dagsorden. Dernest 

behandles forretningsorden. Deretter velges to landsmøtedelegater som underskriver protokollen 

4. Ordstyrere og referenter  

Det velges to ordstyrere. Ordstyrerne fordeler landsmøtets arbeid mellom seg. Ordstyrere kan 

skiftes ut eller velges i tillegg med vanlig flertall. 

Det velges tre referenter som fordeler arbeidet seg imellom. To av referentene skal være i arbeid 

samtidig. Referentene fører landsmøtets protokoll og denne skal inneholde: 

- Saken som behandles 

- Alle forslag som framsettes og innstillingen fra valgkomiteen 

- Alle vedtak som fattes, samt stemmetall der dette er aktuelt 

Protokollen underskrives av ordstyrere, referenter og de to utpekte utsendingene. 

5. Tellekorps. 

Det velges fire medlemmer til tellekorps, samt fire varamedlemmer, som trer i funksjon når 

stemmeopptelling er nødvendig. 



6. Forslag og avstemninger. 

a) Alle forslag, unntatt til forretningsorden, skal leveres skriftlig til ordstyrerne. Alle forslag skal 
være undertegnet av den eller de som fremmer det. 

b) Forslag kan ikke framsettes etter at strek er satt, unntatt til forretningsorden. Før strek 
settes skal ordstyrer referere forslag som ikke er framsatt fra talerstolen, og det skal gis 
anledning til å levere forslag. 

c) Avstemming skjer ved håndsopprekking eller skriftlig. Ved håndsopprekking rekker de som 
stemmer hånden i været med sitt delegatkort. Skriftlig avstemning skjer bare ved personvalg 
dersom noen ber om det. 

d) Kandidater som foreslås innen fristen lørdag skal det gis en kort begrunnelse for – som 
refereres etter fristens utløp. Ved personvalg der det er flere kandidater åpnes det for to 
innlegg til støtte for hver kandidat. Støttetalene holdes av delegater med tale- og 
forslagsrett og velges ut av kandidatene. Kandidatene gis også anledning til en valgtale. Det 
åpnes ikke for generell debatt etter støttetalene.  

e) Fristen for å fremme forslag til andre kandidater til valg er etter valgkomiteens presentasjon, 
før den påfølgende debatten. 

f) Ved eventuelt valg av nestleder, er det mulig å opprettholde kandidater fra ledervalget. 
g) Hver utsending har én stemme. Vedtak fattes med alminnelig flertall der avholdende 

stemmer ikke telles med. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme, dette gjelder ikke ved 
personvalg. 

h) Er det flere enn to kandidater ved valg, gjennomføres det flere avstemningsrunder. Den som 
får færrest stemmer faller vekk, inntil man har igjen to kandidater.  
 

7. Taletid. 

a) Forslag som fremmes skal refereres innen tilmålt taletid. Taletid for innlegg er normalt tre 
minutter for første gangs innlegg i en sak, og to minutter for annengangs innlegg i samme 
sak. Delegater som ikke har hatt hovedinnlegg ennå prioriteres foran de som alt har hatt 
hovedinnlegg, dersom disse tegner seg til andre og tredje innlegg. Ordinær taletid gjelder 
også ved støttetaler ved valg, samt kandidaters valgtaler. 

b) Det er anledning til to replikker og en svarreplikk til hvert innlegg. Hver representant kan ta 
ordet maksimalt tre ganger per sak (replikk + innlegg), unntak gjelder for svarreplikk og 
innlegg til forretningsorden. Taletid for replikker og svarreplikker er inntil ett minutt. Det gis 
ikke anledning til replikk etter støttetaler ved valg. 

c) Ordstyrerne kan, når de finner det nødvendig, foreslå å redusere taletiden og kutte adgang 
til replikker. 

d) Innlegg til forretningsorden må ikke overskride ett minutt. Ingen kan ha ordet til 
forretningsorden mer enn to ganger i samme forretningsordendebatt. 

e) Ordet kreves ved å vise delegatkort.  For å tegne seg til replikk brukes delegatkort med grønt 
ark bak, til forretningsorden brukes delegatkort med rødt ark bak.  

 


