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Styrets forslag til dagsorden 

 
Lørdag 6. november  
 
10.00 – 10.15 Sak 1 Konstituering og forretningsorden  

Valg av møteleder, referenter, protokollunderskrivere, komiteer og opprop 
Behandling av forretningsorden  
 

10.15 – 11.55 Sak 2 Politisk innledning ved leder av Nei til EU Roy Pedersen  
  Muntlig redegjørelse for arbeidet med arbeidsplanen 
  Debatt om prioriteringer av aktiviteter i Nei til EU i 2022  
 
11.55 – 12.05 Pause 
 
12.05 – 12.15 Sak 3 Forslag til for vedtektskomité for landsmøte 2022. Ordskifte.
   
12.15 – 13.00 Sak 4 Budsjett 2022 

Innledning ved generalsekretær, deretter spørsmål og debatt  
Frist for å fremme endringsforslag til budsjett er ved møteslutt lørdag. 
 

13.00 – 14.00 Lunsj   
   
14.00 – 15.30 Nei til EUs kommunikasjon  

– hvordan manøvrere i det norske politiske landskapet 
Innledning ved leder av Manifest tankesmie Magnus Marsdal. Ordskifte. 

 
15.30 – 15.45 Pause  
 
15.45 – 16.50 Sak 5 Uttalelser 

Leder av uttalelseskomiteen legger fram komiteens innstilling, deretter 
spørsmål og debatt.  
Frist for å fremme endringsforslag til uttalelser er ved møteslutt lørdag.  

 
16.50 – 17.00 Hilsen fra Ungdom mot EU ved leder av Ungdom mot EU Frankie Rød  
 
17.00  Avslutning 
 
19.00  Middag  
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Søndag 7. november  

 
09.00 – 10.30 Acer – status for søksmål  

Innledning ved fagansvarlig for politikk Morten Harper. Innledning ved 

ekstern innleder. Spørsmål og debatt.  

10.30 – 10.45 Pause  

10.45 – 11.30 Kommunikasjonsstrategi og grafisk profil for Nei til EU 
Orientering ved fagansvarlig for informasjon Sindre Humberset. Spørsmål 
og debatt. 
 

11.30 – 12.30 Lunsj  

12.30 – 13.55 Status i utvalgenes arbeid 
Faglig utvalg ved Boye Ullmann 
Kvinnepolitisk utvalg ved Reidunn Heggen Berntsen 
Fiskeripolitisk utvalg ved Arne Byrkjeflot 
Landbrukspolitisk utvalg ved Einar Frogner 
Klimapolitisk arbeidsgruppe ved Morten Harper 
(Korte spørsmålsrunder etter hver framlegging.) 
 

13.55 – 14.10 Pause  

14.10 – 14.30 Sak 5 Vedtak uttalelser  

14.30 – 14.50 Sak 4 Vedtak budsjett  

14.40 – 15.00 Sak 3 Valg av vedtektskomité 

15.00 – 15.15 Avslutning ved Roy Pedersen  
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Rådsmøtet november 2021: Styrets forslag til forretningsorden 4 

Rådsmøtet er åpent, men rådet kan vedta at det skal lukkes i den enkelte sak. 5 

Til å lede møtet velges minimum to møteledere. Det velges minst én referent og to til 6 

å underskrive protokollen. Komiteer som skal arbeide under møtet, velges hvis 7 

behov. 8 

Rettigheter 9 

Valgte representanter fra fylkene og Ungdom mot EU, direktevalgte rådsmedlemmer 10 

og styremedlemmer har tale-, forslags- og stemmerett. Av de valgte representanter 11 

fra fylkeslagene skal det være en av hvert kjønn, i tråd med vedtektene § 7. Det vises 12 

ellers til vedtektene § 4C om at alle valgte organer skal ha representasjon av minst 13 

40 % av hvert kjønn.  14 

I tillegg møter 1 representant for de ansatte, valgt av Klubben, med tale- og 15 

forslagsrett. Generalsekretær har tale- og forslagsrett. Ledere av utvalg og nettverk i 16 

Nei til EU har tale- og forslagsrett. Ansatte i Nei til EU har møterett og kan gis talerett.  17 

Taletid 18 

Taletiden begrenses til tre minutter. Ingen har rett til å ta ordet mer enn to ganger til 19 

samme sak. Ved andre gangs innlegg blir taletiden satt til 2 minutter. Det gis adgang 20 

til to replikker à 30 sekunder til hvert innlegg, samt en svarreplikk på 30 sekunder. Det 21 

gis kun adgang til replikk etter at strek er satt i debatten. 22 

Representanter og møteledere kan foreslå begrensning i den normale taletiden, 23 

adgang til replikk og be om at strek settes. Når strek er satt, kan ingen tegne seg til 24 

annet enn dagsorden, saksopplysning, forretningsorden og replikk. Møtelederne gis 25 

fullmakt til å redigere talerlista med formålet å oppnå jevnere kjønnsbalanse.  26 

Forslag 27 

Forslag må leveres skriftlig til møtelederne og være undertegnet av 28 

forslagstilleren(e). Der dagsorden ikke fastsetter tidsfrister for innlevering av 29 

endringsforslag, kan forslag ikke fremmes etter at strek er satt. Forslag kan trekkes 30 

av forslagstiller etter at strek er satt, men kan likevel opprettholdes av andre med 31 

forslagsrett. 32 

Avstemningsregler 33 

Vedtak fattes med alminnelig flertall – over 50 % av de avgitte stemmer. Ved 34 

stemmelikhet holdes ny avstemning. Dersom denne avstemning gir samme resultat, 35 

skal lederen avgjøre ved dobbeltstemme – unntatt ved valg. Ved valg til tillitsverv 36 

avgjøres valget etter to gangers stemmelikhet ved loddtrekning.   37 
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Tegngiving 38 

Ønsker ordet til saken: Hold opp nummerskilt. 39 

Replikk: Hold opp nummerskilt med et ark bak. 40 

Til dagsorden eller forretningsorden: Hold opp nummerskilt med hånda over skiltets 41 

topp. 42 

Hvis en representant forlater møtet før eller under valg/avstemning må delegaten 43 

opplyse om dette til møtelederne, som informerer rådsmøtet.  44 

Retningslinjer for føring av protokoll 45 

Protokollen skal inneholde informasjon om hvem som har tatt ordet, eventuelle 46 

forslag som er framsatt og avstemningsresultat. 47 

Oppdatert deltakerliste og alle vedtak skal vedlegges protokollen. 48 

Protokollen godkjennes av protokollunderskriverne og sendes styret, direktevalgte 49 

rådsrepresentanter, UMEU og fylkeslaga senest 14 dager etter møtet.50 
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Styrets forslag til konstituering  
 
Ordstyrere:  

• Lill Fanny Sæther 

• Jørund Hassel 

• Frankie Rød  

• Atle Forfang Rostad 

• Olaf Gjedrem (vara)  

Referenter: 

• Sindre Humberset 

• Karl-Sverre Holdal 

• Jan Steinholt 

• Synthia Zaman 

Tellekorps: 

• Lisa Wensberg 

• Sindre Humberset  

• Karl-Sverre Holdal 

Protokollunderskrivere: 

• Britha Stavang Berg 

• Svend Haakon Jacobsen 

Uttalelseskomité/ Redaksjonskomité:  

• Sofie A. Osland 

• Ingunn Kandal 

• Pål Jonas Mundal  

• Morten Harper - sekretær 

Budsjettkomité:  

• Ole Roger Dyrkorn 

• Toril Mongstad 

• Kjell Arnestad - sekretær 

Konstituering av forberedende vedtektskomité til LM:  

• Arne Langset (leder) 

• Liv Ekra Ornsäter 

• Kjell Arnestad – sekretær  
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Mandat for vedtektskomiteen: Komiteens mandat er å a) behandle og innstille på 

innkommende forslag til vedtektsendringer, og b) foreta en selvstendig gjennomgang 

av vedtektene for å rydde opp i tvetydigheter, inkonsekvens og utelatelser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


