
Forslag til konstituering på Nei til EUs rådsmøte lørdag 18 og søndag 19. november 2017 

 

Ordstyrere: 

Heidi Larsen (styret) 

Knut Haugland (Telemark) 

Tine Olsen (Nordland) 

Unni Bingen (Akershus) 

 

Referenter: 

Kjell Arnestad (staben) 

Morten Harper (staben) 

Karl-Sverre Holdal (staben) 

 

Protokollunderskrivere: 

Syver Zachariassen (styret) 

Johan Petter Andresen (Oslo) 

 

Komité for uttalelser og politisk skolering  
Leder: 
Anne Lise Hessen Følsvik (styret)  
Øvrige medlemmer: 
Per Inge Bjerknes (styret)  
Sara Mauland (Rogaland)  
Jørn Grøtberg (Oppland) 
Representant for Ungdom mot EU  
Sekretær: 

Karianne Hagen Wendt (styret)  

 

Komité for arbeidsplan og strukturkomité 

Leder: 

Idar Helle (styret)  

Øvrige medlemmer: 

Ingunn Kandal (Sogn og Fjordane) 

Lars Nielsen (Nordland)  

Mari Gjestvang  (rådet) 

Representant for Ungdom mot WU 

Sekretær: 

Åsa Moen (styret)  

 

  



 

Forslag til dagsorden rådsmøtet: 

 

Lørdag 18. november: 

 

10.00-10.30 R5 - Åpning og konstituering 

Valg av møteledelse og referenter 

Valg av komiteer 

 Godkjenning av dagsorden 

 Godkjenning av forretningsorden 

  

 

10.30-11.30 Politisk innledning om EUs utvikling v/Rina Ronja Kari, Folkebevægelsen 

mod EU, Danmark 

Debatt 

Kort pause 

 

11.45-12.30 R6 - Presentasjon av forslag til uttalelser  

Debatt  

 

Lunsj 

 

13.00-13.45 R7 - Presentasjon av årsmelding 2016-2017 

Debatt og vedtak 

 

13.45-14.45 R8 - Presentasjon arbeidsplan 2018  

Debatt 

 

Kort pause 

 

15.00-15.45 R9 - Presentasjon av budsjett 2018 

Debatt 

 

 

15.45-17.00 R10 - Strukturkomiteens rapport og politisk skoleringsplan 

Debatt 

Kort pause 

 

17.15-18.00 R11 – Presentasjon av politisk skoleringsplan 

 

18.00   Forslagsfrist for samtlige saker  



Søndag 19. november: 

 

10.00-11.00 Politisk innledning om kabotasje v/Lars Johnsen, forbundsleder i Norsk 

Transportarbeiderforbund   

 Debatt 

 

11.00-12.00 Politisk innledning om ACER v/Arne Byrkjeflot, politisk rådgiver i Nei til EU 

  Debatt 

Lunsj 

 

12.30-12.45 Kulturinnslag 

 

12.45-13.15 R12 – Presentasjon av evaluering av stortingsvalgarbeidet 2017 

 

13.15-14.30  Vedtak: 

  Uttalelser 

  Arbeidsplan 

  Budsjett 

Strukturkomite 

  Politisk skoleringsplan 

 

14.30  Avslutning 



Forretningsorden på rådsmøtet 

 
Rådsmøtet er åpent, men rådet kan vedta at det skal lukkes i den enkelte sak.  
Til å lede møtet velges minimum to møteledere. Det velges minst en referent og to til å 
underskrive protokollen. Komiteer som skal arbeide under møtet velges etter behov.  
Alle som ønsker ordet, skal benytte talerstolen. Taletiden begrenses til tre minutter. Ingen 
har rett til å ta ordet mer enn to ganger til samme sak. Ved andre gangs innlegg blir taletiden 
satt til 2 minutter. Unntatt fra dette er lederne i redaksjonskomiteene, når deres saker blir 
behandlet. Det gis adgang til to replikker à ett minutt til hvert innlegg, samt en svarreplikk på 
1 minutt.  
 
Representanter/møteledere kan foreslå begrensning i den normale taletiden, adgang til 
replikk og be om at strek settes. Når strek er satt kan ingen tegne seg til annet enn 
dagsorden, saksopplysning, forretningsorden og replikk.  
 
Forslag må leveres skriftlig til møtelederne og være undertegnet av forslagstilleren(e). Der 
dagsorden ikke fastsetter tidsfrister for innlevering av endringsforslag, kan forslag ikke 
fremmes etter at strek er satt. Forslag kan trekkes av forslagstiller etter at strek er satt, men 
kan likevel opprettholdes av andre med forslagsrett. 
 
Valgte representanter fra fylkene og Ungdom mot EU, direktevalgte rådsmedlemmer og 
styremedlemmer har tale-, forslags- og stemmerett. Generalsekretær har tale- og 
forslagsrett. Ledere av utvalg og nettverk i Nei til EU har tale- og forslagsrett. Studentlagene 
har møte- og talerett med en representant hver. 
 
Avstemningsregler  
Vedtak fattes med alminnelig flertall – over 50% av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet 
holdes ny avstemning. Dersom denne avstemning gir samme resultat, skal lederen avgjøre 
ved dobbeltstemme.   
 
Tegngiving  
Ønsker ordet til saken: Vis nummerlapp.  
Replikk: Vis nummerlapp med to fingrer foran.  
Til dagsorden: Vis nummerlapp med T-tegn.  
Hvis en representant forlater møtet før eller under valg/avstemning skal nummerlappen 
leveres inn til møtelederne.  
 
Retningslinjer for føring av protokoll  
1. Protokollen skal inneholde informasjon om hvem som har tatt ordet, eventuelle forslag 
som er framsatt og avstemningsresultat.  
2. Oppdatert deltakerliste og alle vedtak skal vedlegges protokollen.  
3. Protokollen godkjennes av protokollunderskriverne og sendes styret, direktevalgte 
rådsrepresentanter, UMEU og fylkeslaga senest 14 dager etter møtet. 
 
 
 



Om rådsmøtet i Nei til EUs Vedtekter 

c) Sammensetning og kjønnsrepresentasjon:  
Alle valgte organer, inkludert fylkesdelegasjonene på landsmøtet og på rådsmøtet, skal være 
tverrpolitisk sammensatte og hvert kjønn skal være representert med minst 40 prosent. 
Kjønnskvotering brukes for å sikre representasjon av det underrepresenterte kjønn. Råd og 
styre skal være spredt geografisk sammensatt. 
 
 
§ 7. Rådet  
Rådet kan diskutere alle saker som angår organisasjonens formål og drift og fatte vedtak i 
viktige saker som ikke kan utsettes til neste landsmøte.  
 
Rådet kan foreta budsjettrevisjon. Rådet kan innstille i saker til landsmøtet.  
 
Rådet kan fatte vedtak når minst halvparten av rådets medlemmer er tilstede. Rådet møtes 
minst en gang i året, eller når styret eller minst en tredel av rådet ønsker det. Innkalling av 
rådet skal skje skriftlig minst tre uker før rådsmøtet.  
 
Nødvendige utgifter til reise og opphold forbundet med rådsmøtet fordeles likt mellom  
fylkeslagene.  
 
Rådet består av:  
1. 20 medlemmer valgt av landsmøtet  
2. 2 medlemmer, 1 av hvert kjønn, fra hvert fylkeslag, oppnevnt av fylkesstyret  
3. Styret  
4. 3 fra Ungdom mot EU i tillegg til det faste styremedlemmet  
Ansatte i Nei til EU har møterett og kan gis talerett.  
 
Protokoll samt vedtatte uttalelser skal sendes fylkeslagene innen to uker etter at rådsmøtet 
er holdt. 
 
 


