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Forslag til forretningsorden   1 

1) Representanter   2 

a. Representanter på årsmøtet er de som er nevnt i vedtektenes § 3 og som 3 

har betalt medlemskontingent for 2019 og/eller 2020. Fylkesstyret har 4 

stemmerett i alle saker utenom regnskap.  5 

b. SU-medlemmer som er valgt til representanter av et lokallag trenger 6 

bare være medlem av SU.  7 

c. Observatører har talerett.  8 

d. Etter forslag fra ordstyrerene kan andre få talerett.  9 

 10 

2) Møteledelse  11 

a. Til å lede møtet velger årsmøtet minst to ordstyrere.  12 

b. Årsmøtet velger minst to referenter til å skrive protokoll fra møtet. 13 

Protokollen skal inneholde:  14 

• – hvilke saker som er behandlet.  15 

• – alle forslag som kommer og innstilling fra komiteen(e).  16 

• – alle vedtak som blir gjort, og stemmetall der det er aktuelt.  17 

a. To personer velges til å underskrive protokollen.  18 

 19 

3) Møtekomiteer   20 

a. Møtet kan velge så mange redaksjonskomiteer som møtet finner 21 

ønskelig. Årsmøtet kan – dersom det finner det nødvendig – når som 22 

helst sette ned nye redaksjonskomiteer.  23 

 24 

4) Taletid   25 

a. Til hver sak/drøfting har hver representant rett til ordet to ganger.  26 

Taletida er tre minutter for første innlegg, to minutter for andre.  27 

a. Etter at strek er satt kan man ta replikk. Det tillates én replikk og 28 

svarreplikk.  29 

Taletida for replikk er satt til ett minutt.  30 

a. Ordstyrerne kan forslå å avgrense taletida, kutte adgang til replikker og 31 

sette strek. 32 

  33 
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5) Stemming/forslagfremming  34 

a. Stemming skjer ved å vise stemme-/talekort om ikke møtet vedtar noe 35 

annet.  36 

b. Forslag skal leveres skriftlig og navn på forslagstiller til ordstyrerbordet.  37 

 38 

6) Årsmøtet er åpent  39 

  40 

 41 


