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Forslag til vedtak 

Saksliste, dagsorden og forretningsorden, med de endringer som ble vedtatt av landsmøtet, 
vedtas.  

Saksliste 

Sak 1: Konstituering 

Sak 2: Saksliste, dagsorden og forretningsorden 

Sak 3: Leders tale 

Sak 4: Rapport fra kontrollkomiteen 

Sak 5: Rapport fra Ungdom mot EU 

Sak 6: Regnskap 2019 

Sak 7: Årsmelding 2020 

Sak 8: Arbeidsplan 2020-2022 

Sak 9: Budsjett 2021 

Sak 10: Valg 

Sak 11: Uttalelser 

Sak 12: Innkomne forslag (det er innen tidsfristen ikke kommet inn saker).  
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Dagsorden 

Fredag 6. november 

12.00 – 13.00  Oppkobling med teknisk sjekk og gjennomgang av funksjoner 
14.30 – 14.45   Åpning av landsmøtet 2020 ved Kathrine Kleveland 
   Sak 1: Konstituering  
14.45 – 15.30  Sak 2: Saksliste, dagsorden og forretningsorden 

Godkjenning av fullmakter   
15.30 – 15.50   Sak 3: Leders tale  
15.50 – 16.20   Pause 
16.20 – 17.00   Generaldebatt 
   Innledning, med presentasjon av årsmelding for 2020 
17.00 – 17.30   Pause  
17.30 – 18.30  Sak 10: Valg  

Presentasjon av valgkomiteens innstilling, ved Sunni Grøndahl Aamodt  
Debatt 

18.30 – 18.45   Pause    
18.45 – 20.00   Sak 8: Arbeidsplan 2020-2022 

Presentasjon av arbeidsplanen 2020-2022 ved leder Idar Helle 
Debatt  

20.00    Møtet heves  

Lørdag 7. november 

09.00 – 09.30   Oppkobling og sjekk delegasjoner   
09.30   Møtestart    
09.30 – 10.45 Sak 11: Uttalelser 

Presentasjon av uttalelseskomiteens forslag, ved Olaf Gjedrem 
   Debatt 
10.45 – 11.15   Pause 
11.15 – 11.30   Sak 4: Rapport fra kontrollkomiteen, ved Arne Langset 

Sak 5: Rapport fra Ungdom mot EU, ved Frankie Rød 
11.30 – 12.15   Sak 6: Regnskap 2019, sak 9: Budsjett 2021 
   Presentasjon ved generalsekretær Thomas Haug 
   Debatt 
12.15 – 13.15   Pause 
13.15 – 13.30   Sak 12: Innkomne forslag 
   Debatt 
   Vedtak  
13.30 – 14.30   Vedtak sak 10 valg 
    Vedtak sak 7 årsmelding og sak 6 regnskap 
14.30 – 14.45   Pause 
14.45 – 15.30   Vedtak sak 8 arbeidsplan 

Vedtak sak 9 budsjett 
Vedtak sak 11 uttalelser 

15.30 – 16.00   Avtakking og avslutning ved leder 
16.00   Møtet heves   
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Forretningsorden 1 

Landsmøtet er åpent, arrangeres digitalt og vil videooverføres for observatører, presse og 2 
andre interesserte, men landsmøtet kan vedta at det skal lukkes i den enkelte sak.  3 

Deltakerne følger landsmøtet gjennom MS Teams. Teknisk assistanse til de som sitter alene, 4 
vil være begrenset av kapasitetshensyn. 5 

Tegning til debatt/replikk/dagsorden, innlevering av forslag, avstemninger, tilgang til 6 
sakspapirer, taleliste og meldinger/permisjonssøknader til ordstyrerne skal skje gjennom 7 
SmartVote. Innlogging i SmartVote er personlig, og tilgang kan ikke overlates til andre.  8 

Konstituering 9 

Til å lede møtet velges minimum fire møteledere. Det velges minst to referenter og to til å 10 
underskrive protokollen. Komiteer som skal arbeide under møtet velges etter behov. 11 
Påmeldte, valgte delegater godkjennes på grunnlag av fullmakt og etter vedtektenes 12 
bestemmelser og etter innstilling fra fullmaktskomiteen. Delegasjonen må rette seg etter 13 
vedtektenes bestemmelser om kjønnsbalanse. Fylkesleder inngår ikke i kravet om 14 
kjønnsbalanse. Fylkesdelegasjonen består av seks personer, som betyr at det må være tre 15 
representanter fra hvert kjønn. Hvis en ordinær delegat ikke kan møte, må denne erstattes av 16 
en varadelegat av samme kjønn. 17 

Debattregler 18 

Alle som skal ha ordet, skal benytte talerstolen på sin lokasjon. Ordstyrerne har myndighet til 19 
å slå av lyden på deltakere om møtet forstyrres av støy eller annet utenom innlegg. Gjør 20 
tekniske problemer at deltakere forstyrrer møtet, kan ordstyrerne fjerne deltakere midlertidig 21 
slik at de må logge på igjen. Teknisk assistanse per telefon eller chat vil være tilgjengelig 22 
under hele landsmøtet.  23 

Taletiden settes i utgangspunktet til tre minutter, men møtelederne kan foreslå å redusere 24 
taletiden dersom det anses nødvendig for å avvikle debatten innenfor fastsatt tidsramme. 25 
Ingen har rett til å ta ha mer enn to innlegg og to replikker til samme sak. Ved andre gangs 26 
innlegg blir taletiden satt til to minutter. Unntatt fra dette er lederne i redaksjonskomiteene 27 
og valgkomiteen, når deres saker blir behandlet. Det gis kun adgang til replikk etter at strek er 28 
satt i debatten. Taletiden for replikker settes til 30 sekunder, og med en begrensning på inntil 29 
to replikker pr. innlegg + svarreplikk. Dersom flere enn to tegner seg til replikk, tildeles 30 
replikkene de først inntegnede, så fremt disse ikke allerede har hatt replikk til tidligere innlegg 31 
i samme debatt. I så fall vil ordstyrerne kunne gi replikken til neste inntegnede replikant. 32 
Møtelederne kan foreslå at det ikke skal være mulig å ta replikk, dersom det anses nødvendig 33 
for å avvikle debatten innenfor fastsatt tidsramme. 34 

Møtelederne gis fullmakt til å redigere talerlista med formålet å oppnå jevnere kjønnsbalanse. 35 
Møtelederne kan be om at strek settes. Når strek er satt, kan ingen tegne seg til annet enn 36 
dagsorden, saksopplysning, replikk eller forretningsorden. 37 

Innlevering av forslag 38 

Det er to frister for endringsforslag, begge i forkant av landsmøtet: 2. november 2020, og 5. 39 
november 2020. Fristen 5. november gjelder kun endringsforslag på tema/formuleringer det 40 
tidligere er levert endringsforslag på. 41 
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Det tillates bare innlevering av forslag under landsmøtet på saker det ikke er sendt ut 42 
innstilling til, der delegatene ikke har hatt anledning til å levere forslag innen fristene nevnt 43 
ovenfor. 44 

Forslag som ikke er innsendt på forhånd, skal refereres av forslagsstiller innenfor den tilmålte 45 
taletida. Ordstyrerbordet kan kreve at forslag skal leveres skriftlig gjennom Smartvote.  46 
Gjennom dagsorden fastsettes tidsfristen for innlevering av endringsforslag. Der frist for 47 
innleverte forslag ikke er spesifisert i programmet kan forslag ikke fremmes etter at strek er 48 
satt. Forslag kan trekkes av forslagstiller etter at strek er satt, men kan likevel opprettholdes 49 
av andre med forslagsrett. 50 

Tale-, forslags- og stemmerett 51 

Valgte representanter fra fylkene og Ungdom mot EU, rådsmedlemmer og styremedlemmer 52 
har  53 

tale-, forslags- og stemmerett. Innstilte kandidater til styreverv har talerett, men ikke forslags- 54 
eller stemmerett. Generalsekretær har tale- og forslagsrett. Ledere av faste utvalg i Nei til EU 55 
har tale- og forslagsrett. Representanter fra kontrollkomiteen har tale- og forslagsrett. 56 
Representant for Handel og Kontor-klubben har tale- og forslagsrett. Ansatte kan gis talerett. 57 
Inviterte gjester kan gis talerett. 58 

Permisjonsregler 59 

Delegater med stemmerett som har behov for å forlate møtet under behandling av saker skal 60 
levere permisjonssøknad som melding til møtelederne via chatten i SmartVote.  61 

Avstemningsregler  62 

Vedtak (med unntak av endring av vedtektene og vedtak om oppløsning av organisasjonen) 63 
fattes med alminnelig flertall – over 50 % av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet holdes ny 64 
avstemning. Dersom denne avstemning gir samme resultat, skal lederen avgjøre ved 65 
dobbeltstemme. Ved valg til tillitsverv har ikke lederen dobbeltstemme. Ved annen gangs 66 
stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.  67 

Avstemningene avsluttes når alminnelig flertall er oppnådd. Er noen fraværende under 68 
avstemning, regnes deres stemme som avholdende. Bruk av andres innlogging i SmartVote til 69 
avstemning vil føre til utestenging fra landsmøtet. 70 

Retningslinjer for føring av protokoll  71 

Protokollen skal inneholde informasjon om hvem som har tatt ordet, eventuelle forslag som 72 
er framsatt og avstemningsresultat. Oppdatert deltakerliste og alle vedtak skal vedlegges 73 
protokollen. Protokollen godkjennes av protokollunderskriverne og sendes styret, 74 
direktevalgte rådsrepresentanter og fylkeslaga senest fire uker etter møtet. 75 


