
 

Plan for gjennomføring av digitalt landsmøte i Nei til EU 2020 

Styret vedtok på møtet i august å gjennomføre landsmøtet i november digitalt. I etterkant av 

det har staben vært i dialog med fylkeslagene og begynt planleggingen av et digitalt 

landsmøte. Både AU og styret har behandlet saken om landsmøtet på møtet og følgende 

vedtak ligger nå til grunn: 

«Styret slutter seg til generalsekretærs forslag til rammeprogram, samt at: 

- Landsmøte arrangeres over to dager som skissert i rammeprogrammet, med de 

innspillene som kom fram i møtet. Det legges ikke opp til å behandle vedtektsendringer. 

Behandling av uttalelser må ta hensyn til redusert tidsramme.  

- Fylkeslagene anmodes om å samle sin delegasjon på ett sted i fylket.  

- Fristene for endringsforslag på saksdokumentene settes til 2. november og 5. november 

som skissert i saksframlegget.  

- Konstituering og fullmakter gjøres som skissert i saksframlegget.   

- Styret ser behovet for gode fysiske møtearenaer i 2021, og forutsetter at rådsmøtene 

gjennomføres fysisk hvis smittesituasjonen tillater det. Øvrige møter i 2021 bør avgjøres 

av det nye styret.» 

AU og styret har justert rammeprogrammet for å få til et så optimalt landsmøte som mulig. 

Rammeprogram og saker til behandling 

I rammeprogrammet er det satt av to dager med oppstart fredag ettermiddag og avslutning 

lørdag ettermiddag.  

Kvinneformøte avholdes digitalt tidlig i uke 45. Ungdom mot EU samles fysisk i Oslo for sitt 

ungdomsformøte torsdag 5.november.  

Gjennomføring av møtet 

Styret, ordstyrere, referenter og stab samles ved Gardermoen og styrer møtet derfra. Hver 

delegasjon samles ett sted i sitt fylke. Ungdom mot EU samles på kontoret i Oslo, mens de 

direktevalgte rådsmedlemmene deltar sammen med fylkesdelegasjonen sin. I hver 

fylkesdelegasjon er det oppnevnt en teknisk ansvarlig som staben vil ha tett kontakt med 

både før og under møtet. Vedkommende får opplæring i forkant.  

Det anbefales på det sterkeste at alle delegater sitter sammen med sin fylkesdelegasjon. 

Staben har kapasitet til å bistå 19 fylkesdelegasjoner, men ikke til å bistå de som ikke sitter 

sammen med sin fylkesdelegasjon. Å bistå disse vil derfor være fylkeslagets ansvar.  



Ordstyrerbordet har adgang til å slå av mikrofonen og logge enkeltdelegater ut av møtet, hvis 

det kommer bråk og bakgrunnsstøy inn i møtet. 

Fylkeslagene er ansvarlig for å finne egnet lokasjon i sitt fylke, og flere fylkeslag har det 

allerede klart. Lokalene skal ha god og stabil internettlinje samt teknisk utstyr som 

TV/projektor, mikrofon og kamera. Lokaler og overnatting må være i tråd med 

smittevernreglene.  

Hilsningstaler vil spilles inn i forkant, slik at disse kan brukes som pauseinnslag der ordstyrerne 

trenger å konferere med hverandre.  

Møtet vil også bli strømmet, som gjør at observatører, gjester og presse vil kunne følge møtet. 

Disse vil ikke kunne ta ordet underveis i møtet.  

Teknisk løsning 

Gjennomføringen av møtet vil skje på to plattformer. Bildeoverføring og lyd vil foregå på 

Teams. Hver delegasjon vil delta med en bruker, noe som betyr at det vil være 21 brukere til 

stede på møtet (19 fylkesdelegasjoner inkludert rådsmedlemmer, Ungdom mot EU og styret, 

stab og ordstyrere).  

I tillegg vil hver enkelt delegat være pålogget en nettside som heter Smartvote. Hver enkelt 

delegat må derfor ha egen PC/nettbrett. I Smartvote kan delegaten tegne seg for innlegg og 

replikk, stemme, se endringsforslag samt lese saksdokumentene.  

Når en delegat ønsker ordet, ber en om det i Smartvote. Når man får ordet av 

ordstyrerbordet, går man opp og stiller seg foran kameraet i det lokalet man er i, skrur på 

kamera og mikrofon, og holder innlegget sitt. Det er viktig at kamera og mikrofon skrus av 

igjen når vedkommende er ferdig med innlegget.  

Forretningsorden og konstituering 

Forretningsorden fra landsmøtet i 2018 videreføres i all hovedsak på det digitale landsmøtet, 

med unntak av at fristen for å sende inn endringsforslag er satt i forkant av møtet.   

Dette gjør det mulig for delegatene å sette seg inn i endringsforslagene før møtet, samtidig 

som de arbeidende komiteene får god tid til å lage innstilling til endringsforslagene. 

Voteringen vil også gå fortere. Det opereres med to frister for endringsforslag, begge i forkant 

av landsmøtet. Den første fristen er mandag 2. november, mens den andre fristen er torsdag 

kveld den 5. november. Etter den første fristen vil endringsforslagene bli lagt ut på nettsiden 

til Nei til EU og fylkeslagene kan gå gjennom dem for deretter å eventuelt fremme nye 

endringsforslag. For fristen 5. november kan det kun fremmes endringsforslag på 

tema/formuleringer som det tidligere er fremmet endringsforslag på.  

Rammeprogrammet baserer seg på en taletid på tre minutter. 

Landsmøtet godkjenner også fullmakter og ser til at delegasjonene ivaretar kjønnsbalansen 

som fastsatt i vedtektenes § 4c. Under det digitale landsmøtet legges påmeldingslista og 

utsendingsfullmakten til grunn for å avgjøre om delegasjonen ivaretar kjønnsbalansen eller 

ikke. Det foreslås at fylkesleder ikke inngår i kravet om kjønnsbalanse, noe som betyr at det i 



en fylkesdelegasjon på seks stykker må være påmeldt tre av hvert kjønn. Fylkesdelegasjonene 

blir bedt om å oppnevne vararepresentanter som ivaretar kjønnsbalansen. Hvis en ordinær 

delegat ikke kan delta, må vedkommende byttes mot et varamedlem med samme kjønn. Det 

er fylkesleders ansvar å sikre dette.  

Det legges til grunn at valg av delegater er gjennomført av det organet som fylkeslagets 

vedtekter fastslår. 

Under møtet vil delegatene be om permisjon på vanlig måte. Ønsker delegasjonen å erstatte 

vedkommende, må det skje fra varalista, hvor man bytter med personer av samme kjønn.  

Tidligere forretningsorden gir talerett til kandidater som er innstilt til styreverv samt 

utvalgsledere. Det forutsettes at disse sitter sammen med sine fylkeslag.       

Arbeidende komiteer konstitueres av styret i forkant av landsmøtet. Dette er nødvendig siden 

fristen for innsendte endringsforslag er satt i forkant av landsmøtet. 

Ivaretagelse av organisasjonsdemokratiet 

Det har på flere styremøter og AU-møter, samt løftet som problemstilling fra noen fylkeslag, 

vært diskusjoner rundt hvordan man ivaretar organisasjonsdemokratiet framover, og 

viktigheten av fysiske møtearenaer. På bakgrunn av disse diskusjonene lyder det siste punktet 

i vedtaket fra styret, som nevnt i starten, slik: «Styret ser behovet for gode fysiske 

møtearenaer i 2021, og forutsetter at rådsmøtene gjennomføres fysisk hvis smittesituasjonen 

tillater det. Øvrige møter i 2021 bør avgjøres av det nye styret.»  

Ved spørsmål ta gjerne kontakt med landsmøtekoordinator på lisa.wensberg@neitileu.no  

mailto:lisa.wensberg@neitileu.no

