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SAK 2  

 

Konstituering 

 

Inneholder: 

1) Landsstyrets forslag til forretningsorden for landsmøtet 

2) Landsstyrets forslag til tidsplan 

3) Landsstyrets forslag til møteledere, referenter, 
redaksjonskomiteer, fullmaktskomite og underskrivere av 
protokollen 
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Landsstyrets forslag til forretningsorden på landsmøtet 2015 
 
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, på Natur og Ungdoms 
landsmøte og representanter oppnevnt fra Miljøagentene.  

b) Landsstyret, inkludert sentralstyret. Landsstyret og sentralstyret har ikke stemmerett i 
sakene om årsmelding og regnskap. 

2.2. Tale- og forslagsrett har: 
a) Generalsekretæren, eller den i sekretariatet hun bemyndiger. 
b) Representant fra Regnskogsfondet 
c) De valgkomiteen har innstilt til neste periodes sentralstyre og landsstyre 
d) Valgkomiteen, i saker som har med valget å gjøre 
e) Kontrollkomiteen, i forbindelse med kontrollkomiteens rapport 
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 og 
det foretas valg av redaksjonskomiteer og fullmaktskomite. 
 
4. Ordstyrere og referenter  
Det velges fire ordstyrere. Ordstyrerne fordeler landsmøtets arbeid mellom seg. To ordstyrere skal 
alltid være i arbeid samtidig. Ordstyrere kan skiftes ut eller velges i tillegg med vanlig flertall. 
 
Det velges fire referenter som fordeler arbeidet seg imellom. Det skal alltid være to referenter i 
arbeid samtidig. Referentene fører landsmøtets protokoll og denne skal inneholde: 

- Hvilke saker som behandles 
- Alle forslag som framsettes og innstillinger fra komiteene 
- 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. Redaksjonskomiteer. 
Landsmøtet velger ved møtets begynnelse fullmaktskomite og det antall redaksjonskomiteer som 
landsmøtet finner behov for. Landsmøtet kan når som helst nedsette nye redaksjonskomiteer. 
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7. Forslag og avstemninger. 
a) Alle forslag, unntatt til forretningsorden, skal leveres skriftlig til dirigentene. 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 dirigenten referere forslag som ikke er framsatt fra talerstolen, og det skal gis anledning 
til å levere forslag. 

c) Det er ikke anledning til å komme med nye forslag under saken om vedtektsendringer.  
d) 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. 

e) Ved personvalg der det er flere kandidater åpnes det for tre innlegg til støtte for hver 
kandidat. Kandidater som foreslås etter møtets start og innen fristen lørdag formiddag, skal 
det gis en kort begrunnelse for – som refereres etter fristens utløp. 

f) Fristen for å fremme forslag til andre kandidater til valgene er lørdag kl 11:00. 
g) Hver utsending har én stemme. Vedtak fattes med alminnelig flertall der avholdne stemmer 

ikke telles med. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Endringsforslag til vedtektene 
krever 2/3-flertall for å bli vedtatt, der avholdne stemmer teller som avgitt mot forslaget. 

h) Fristen til å komme med nye forslag til uttalelser er når strek settes under debatten etter 
leders tale. Alle forslagene til uttalelser presenteres rett etter denne debatten. Frist for 
endringsforslag til uttalelsene settes i løpet av uttalelsesdebatten.  

i) Redaksjonskomiteen for uttalelser legger fram sine forslag til behandling av uttalelsene, der 
det også legges fram forslag til hvilke uttalelser som skal behandles av landsmøtet, og hvilke 
som skal oversendes til enten landsstyret, sentralstyret eller generalsekretær. Uttalelser kan 
vedtas etter hvert som redaksjonskomiteen har det klart og etter prioritert rekkefølge, med 
siste vedtaksrunde på søndag. 

 
8. 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 

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.  

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 rødt 
ark bak, til forretningsorden brukes delegatkort med grønt ark bak.  
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Landsstyrets forslag til tidsplan for landsmøtet 2015 
Fredag 6. november  

09:00 – 11:30 Innsjekking 
10:00 – 11:00 Introduksjon for de nye på landsmøtet 
11:00 – 12:00 Innledning utenfra: Jan Egeland 
12:00 – 13:00 Åpning og konstituering  
13:00 – 13:30 Leders tale  
13:30 – 14:30 Lunsj 
14:30 – 15:45 Generaldebatt 
15:45 – 16:00 Kort pause 
16:00 – 18:30 Arbeidsprogram 2016-2017  
18:30 – 18.45 Presentasjon av valgkomiteens innstilling 
19:00 – 20:00 Middag 
20:00 – 21:30 Sosialt kveldsprogram 
 

Lørdag 7. november 
07:30 – 08:30 Frokost 
08:30 – 08:45 Åpning 
09:00 – 09:45 Årsmelding 2013-2014 og regnskap 2013 og 2014 
09:45 – 11:15 Uttalelser 
11:30 – 12:15 Verksteder 

1) Hvordan lage inspirerende møteplasser som leder til mer aktivitet i ditt 
lokallag?  

 2) Redd naturen med loven i hånd 
 3) Nettsider og sosiale medier 
 4) Bytte, reparere og ta vare på det du har 
12.15 – 13:15 Lunsj 
13:15 – 14.15 Miljøtorget 
14.15 – 15.00 Endelig vedtak arbeidsprogram 
15.00 – 15.30 Uttalelser  
15.30 – 16.00 Pause 
16.00 – 16:30 Hilsningstaler 
16:30 – 16:45 Prinsipprogram 
16:45 – 17.15 Innkomne forslag 
17.15 – 17.30 Æresmedlemmer 
20:00             Festmiddag 
 

Søndag 8. november 
08:00 – 08:45 Frokost 
08:45 – 09:00 Åpning 
09:00 – 09:30 Uttalelser 
09:30 – 10:15 Vedtekter  
10:15 – 10:45 Pause  
10:45 – 11:00 Valg 
11:00 – 11:30 Avslutning 
12:00 – 13:00 Lunsj for de som drar 
12:00 – 16:30 Utflukt med lunsj for de som vil 
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Landsstyrets forslag til møteledere, referenter, redaksjonskomiteer, 
fullmaktskomite og underskrivere av protokollen  
 
Møteledere 
Ottar Michelsen 
Elisabeth Sæther  
Øystein Solevåg  
Siri Vatsø Haugum  
 
Referenter 
Helga Lerkelund, sekretariatet 
Anders Haug Larsen, sekretariatet  
Jorunn Ospedal Vallestad, sekretariatet  
Hallgeir Opdal, regionssekretær Trøndelag 
 
Fullmaktskomiteen 
Ingvild Melvær Hanssen, Oslo Sør  
Svein Gunnar Rydjord, Rauma  
Sekretær: Anders Skrede, sekretariatet  
 
Redaksjonskomiteen for uttalelser 
Synnøve Kvamme, Landsstyret Hordaland  
Gunnar Reinholdtsen, sentralstyret  
Einar Winther, Vestfold  
Annie Henriksen, Finnmark 
Tormod Svartdal, Telemark   
Ingrid Skjoldvær, Natur og Ungdom  
Sekretær: Holger Schlaupitz, sekretariatet 
Sekretær: Kjersti Album, sekretariatet  
 
Redaksjonskomiteen for arbeidsprogram  
Ellen Munden Paalgard, sentralstyret 
Hallgeir Langeland, Rogaland  
Anton Petter Hauan, Troms  
Bjørg Petra Brekke, NOA 
Ola Martin Wergeland Krog, Østfold  
Arnstein Vestre, Natur og Ungdom 
Sekretær: Audun Randen Johnson, sekretariatet  
 
Underskrivere av protokollen  
Mathilde Juve-Andersen, Naturstudentene i Agder 
Erling Solvang, Landsstyret, Nordland  
 


