
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sak 1: Konstituering 

 
Styrets innstilling til konstituering av landsmøtet  
Dagsorden, konstituering og til forretningsorden 
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Dagsorden landsmøtet i Nei til EU 2022  

 

Fredag 11. november   

14.00 – 15.00  Oppmøte og registrering    

15.00 – 15.15  Kulturinnslag   

Åpning av landsmøtet 2022 ved Roy Pedersen   

15.15 – 15.45  Sak 1: Konstituering og godkjenning av fullmakter   

15.45 – 16.00   Sak 2: Leders tale     

16.00 – 16.10   Hilsningstale  

16.10 – 18.00   Generaldebatt    

18.00 – 19.00  Middag    

19.00 – 20.15  Sak 11: Presentasjon av valgkomitéens innstilling ved Heming Olaussen   

Debatt   

20.15   Frist for forslag til valg som skal behandles av valgkomitéen   

20.15 – 20.45  Sak 10: Presentasjon av uttalelser ved leder av uttalelseskomiteen Einar 

Frogner  

20.45   Hilsningstale   

21.00   Møtet heves for dagen    

Frist for forslag til nye uttalelser      

 

Lørdag 12. november   

08.00 – 09.00  Frokost og eventuelle fylkessamlinger   

09.00 – 09.10 Hilsningstaler   

09.10 - 11.10   Sak 6: Arbeidsplan 2023-2024   

Presentasjon av arbeidsplan ved leder Heidi Larsen  

Om EØS-utredning med Morten Harper    

Debatt   

11.10   Frist for innsending av forslag til arbeidsplanen   

11.10 - 11.25   Pause 

11.25 - 11.35   Hilsningstale  

11.35 - 12.50    Sak 9: Presentasjon av vedtektsendringer ved leder av vedtektskomiteen Arne 

  Langset  

Debatt  

Vedtak vedtekter  

12.50 – 13.20 Sak 3 og 4: Presentasjon av årsmelding og regnskap 2021 ved 

generalsekretær Kjell Arnestad  

Sak 5: Rapport fra kontrollkomitéen  

Rapport fra Ungdom mot EU 
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13.20 - 13.30  Sak 7: Budsjett 2023 

Presentasjon ved generalsekretær Kjell Arnestad 

13.30 – 14.15   Lunsj    

14.15 – 15.20    Sak 7: Budsjett 2023 fortsetter    

Debatt sak 3, 4, 5 og 7.  

15.20    Frist for forslag til budsjett    

15.20 – 15.30  Pause    

15.30 – 16.40   Sak 10: Uttalelser   

Endringsforslag legges fram   

Debatt   

Behandling av innkommende forslag     

16.40 – 16.50  Informasjon om verving ved Karl-Sverre Holdal   

17.00    Møtet heves    

17.00 – 18.00  Vervepunkt  

19.00   Landsmøtemiddag i landsmøtesalen  

   

Søndag 13. november   

08.00 – 09.00  Frokost og eventuelle fylkessamlinger   

Utsjekk   

09.00 – 09.10  Hilsningstale   

09.10 – 10.10  Sak 11: Valg   

10.10 – 10.30   Vedtak sak 3: årsmelding og sak 4: regnskap   

10.30 – 11.15  Vedtak sak 6: arbeidsplan  

11.15 – 11.45  Pause   

11.45 – 12.15   Vedtak sak 7: budsjett   

12.15 – 13.00  Vedtak sak 10: uttalelser   

13.00 – 13.30  Avslutning ved leder   

Kulturinnslag    

13.30 – 14.15  Lunsj og hjemreise     
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Komiteene ble innstilt av styret 20. og 21. oktober.

Ordstyrere 

Heidi Larsen (styret) 
Jorunn Folkvord 
Lars Johnsen  
Frankie Rød (styret) 
Abdi Said (UmEU) 
Steinar Ness (Sogn og Fjordane) 
 
Vara:  
Lill Fanny Sæter (styret) 
 

Styrets forslag til referenter 

Staben 

 

Avsluttende valgkomité 

Heming Olaussen (leder, Vestfold) 
Eli Berg (Troms) 
Ole Roger Dyrkorn (Telemark) 
Borgny Sletten (Oppland) 
Freydis Finnseth Jensen (Nordland) 
Pål Jonas Mundal (UmEU) 
Karl-Sverre Holdal, sekretær 

 

Avsluttende uttalelseskomité 

Einar Frogner, leder (styret) 
Arne Byrkjeflot (styret) 
Tom Kjetil Murberg (Vest-Agder)  
Reidun Berntsen Heggen (Rådet/Troms) 
Ingvild Munz (UmEU) 
Morten Harper, sekretær  

 

Fullmaktskomité  

Arne Langset, leder (kontrollkomiteen) 
Marit Fosså (Nord-Trøndelag) 
Tone Berg (Sør-Trøndelag) 
Synthia Zaman, sekretær 

Avsluttende arbeidsplankomité 

Heidi Kristin Larsen, leder (styret) 
Amina Ødegaard Prestbakk (Rogaland) 
Ulf Ulriksen (Nordland) 
Tom Ragnar Berg (Buskerud)  
Odd Arne Gabrielsen (Aust-Agder) 
Britha Stavang Berg (Finnmark) 
Frankie Rød (Oslo/styremedlem) 
Thea Fremstad (UmEU) 
Jan Steinholt, sekretær 

 

Avsluttende budsjettkomité  

Berit H. Moen, leder (Oslo) 
Leiv Olsen (Rogaland) 
Hanne Høiås (Akershus) 
Kjell Arnestad, sekretær 
 

Vedtektskomité 

Arne Langset, leder (kontrollkomiteen) 
Liv Ekra Ornsäter (Østfold) 
Lasse Strand Andersen (UmEU) 
Kjell Arnestad (Oslo) 
 
(Nedsatt på rådsmøtet i nov. 2021. Denne komiteen 
trer kun i arbeid ifm. med allerede innkomne forslag 
siden vedtektsfestet frist er 4 uker før LM.) 

 

Protokollunderskrivere 

Paul F. Dietrichson (Oslo) 
Torhild Ackermann (Finnmark) 
 

Tellekorps 

Referenter og ordstyrere som ikke refererer 
eller styrer ordet under avstemningen. 
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Styrets innstilling til forretningsorden 1 

Landsmøtet er åpent, men landsmøtet kan vedta at det skal lukkes i den enkelte sak.  2 

Konstituering 3 

Til å lede møtet velges minimum fire møteledere. Det velges minst to referenter og to til å underskrive 4 
protokollen. Komiteer som skal arbeide under møtet velges etter behov.  5 

Debattregler 6 

Alle som ønsker ordet, skal benytte talerstolen. Taletiden settes i utgangspunktet til tre minutter, men 7 
møtelederne kan foreslå å redusere taletiden dersom det anses nødvendig for å avvikle debatten 8 
innenfor fastsatt tidsramme. Ingen har rett til å ha mer enn to innlegg og to replikker til samme sak. 9 
Ved andre gangs innlegg blir taletiden satt til to minutter. Unntatt fra dette er lederne i 10 
redaksjonskomitéene og valgkomitéen, når deres saker blir behandlet. Det gis kun adgang til replikk 11 
etter at strek er satt i debatten. Taletiden for replikker settes til 30 sekunder, og med en begrensning 12 
på inntil to replikker pr. innlegg + svarreplikk. Møtelederne kan foreslå at det ikke skal være mulig å ta 13 
replikk, dersom det anses nødvendig for å avvikle debatten innenfor fastsatt tidsramme. 14 
Møtelederne gis fullmakt til å redigere talerlista og replikker med formålet å oppnå jevnere 15 
kjønnsbalanse. Møtelederne kan be om at strek settes. Når strek er satt kan ingen tegne seg til annet 16 
enn dagsorden, saksopplysning, replikk eller forretningsorden. 17 

Innlevering av forslag 18 

Forslag skal refereres av forslagsstiller innenfor den tilmålte taletida. Forslag må leveres skriftlig eller 19 
elektronisk til møtelederne og være undertegnet av forslagstilleren(e). Gjennom dagsorden fastsettes 20 
tidsfristen for innlevering av endringsforslag. Der frist for innleverte forslag ikke er spesifisert i 21 
programmet, kan forslag ikke fremmes etter at strek er satt. Forslag kan trekkes av forslagstiller etter 22 
at strek er satt, men kan likevel opprettholdes av andre med forslagsrett. 23 

Tale-, forslags- og stemmerett 24 

Valgte representanter fra fylkene og Ungdom mot EU, rådsmedlemmer og styremedlemmer har tale-, 25 
forslags- og stemmerett. Innstilte kandidater til styreverv har talerett, men ikke forslags- eller 26 
stemmerett. Generalsekretær har tale- og forslagsrett. Ledere av faste utvalg i Nei til EU har tale- og 27 
forslagsrett. Representanter fra kontrollkomitéen har tale- og forslagsrett. Representant for Handel og 28 
Kontor-klubben har tale- og forslagsrett. Ansatte kan gis talerett. Inviterte gjester kan gis talerett. 29 

Permisjonsregler 30 

Delegater med stemmerett som har behov for å forlate møtet under behandling av saker, skal levere 31 
skriftlig permisjonssøknad til møtelederne.  32 

Avstemningsregler  33 

Vedtak (med unntak av endring av vedtektene og vedtak om oppløsning av organisasjonen) fattes 34 
med alminnelig flertall – over 50% av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet holdes ny avstemning. 35 
Dersom denne avstemning gir samme resultat, skal lederen avgjøre ved dobbeltstemme. Ved valg til 36 
tillitsverv har ikke lederen dobbeltstemme. Ved annen gangs stemmelikhet avgjøres valget ved 37 
loddtrekning. Skriftlig avstemning holdes ved personvalg dersom en av de stemmeberettigede krever 38 
det, og det er minst to kandidater. Vedtektsendringer må vedtas med 2/3 flertall.  39 

Tegngiving  40 

Tegngiving foretas gjennom digital løsning.  41 
Skulle det digitale systemet svikte gjelder følgende: Ønsker ordet til saken: Vis nummerlapp. Replikk: 42 
Vis nummerlapp med grønt ark bak.  43 
Til dagsorden: Vis nummerlapp med rødt ark bak. Hvis en representant forlater møtet før eller under 44 
valg/avstemning skal nummerlappen leveres inn til møtelederne.  45 

Retningslinjer for føring av protokoll  46 

Protokollen skal inneholde informasjon om hvem som har tatt ordet, eventuelle forslag som er 47 
framsatt og avstemningsresultat. Oppdatert deltakerliste og alle vedtak skal vedlegges protokollen. 48 
Protokollen godkjennes av protokollunderskriverne og sendes styret, direktevalgte rådsrepresentanter 49 
og fylkeslaga senest tre uker etter møtet. 50 


