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Konstituering 
 

Forslag til ordstyrere: Edle Daasvand, Tor Lædre, og Salman Chaudhry 

 

Forslag til referent: Gabriel Steinsbekk og Augusta Moen Opsahl 

 

Forslag til dagsorden: 

 

09.30 – 10.00 Registrering 

10.00 – 10.15 Åpning og konstituering 

10.15 – 10.45 Sak 2 Årsberetning og Sak 3 Regnskap 

10.45 – 11.00 Pause 

11.00 – 12.30 Politisk innledning og debatt om Sak 4 Uttalelser 

12.30– 13.15 Lunsj 

13.15 – 13.45 Vedtak i Sak 4 Uttalelser 

13.45 – 14.00 Pause 

14.00- 15.00 Sak 5 Arbeidsplan og Sak 6 Budsjett 

15.00 – 1530 Sak 7 Valg 
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Forretningsorden Årsmøte 
 
1. Åpent møte 
Valgprogrammøtet er åpent. Et flertall av deltagerne kan velge å lukke møtet.  

 
2. Deltagernes rettigheter 
Alle medlemmer i lokallaget som har betalt kontingent har tale-, forslags- og stemmerett. 

Medlemsrettighetene er regulert av de sentrale vedtektene:  

 

§ 2-2 Medlemsrettigheter  

Fulle rettigheter som medlem har de som har betalt kontingent. Som dokumentasjon aksepteres lister 

fra SVs medlemsregister, eller ved at man viser kvittering for innbetalt kontingent. 

 

Kontingenten for hvert år betales senest ved utgangen av året. Medlemmer beholder 

medlemsrettighetene sine fram til 1. juli året etter sist betalte kontingent.  

 
3. Konstituering 
Under punktet konstituering foretas det først valg av ordstyrer og referent, dernest godkjenninger og 

øvrig konstituering. Ordstyrere kan skiftes ut, eller velges i tillegg - med vanlig flertall. 

 

Det skal alltid være en referent i arbeid. Protokollen føres fortløpende og skal inneholde: Hvem som 

er til stede og antall stemmeberettigede, hvilke saker som blir behandlet, alle forslag som framsettes, 

alle vedtak som fattes, samt stemmetall der dette er aktuelt. Protokollen godkjennes og undertegnes 

av to valgte protokollunderskrivere. 

 

4. Avstemminger 
Forslag må ha simpelt flertall for å bli vedtatt. I personvalg vil det ved likt stemmetall bli omvotering 

og deretter loddtrekking om det fremdeles er likt stemmetall. 

 
5. Taletid 
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 medlem, dersom ikke annet er bestemt. 

Representanter med minoritetsspråklig bakgrunn innvilges 1 min taletid ekstra taletid, dersom de 

ønsker det. Det er anledning til 2 replikker og 1 svarreplikk på 1 minutt til hvert innlegg. Ordstyrer kan 

framsette begrensning av både taletid og anledning til replikker når tidsplanen tilsier det. Hvert 

medlem kan ha maksimalt to innlegg i hver debatt.  

 


