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Sak 1 Konstituering 1 

nominasjonsmøte 2 

 3 

Sak 1.1 Godkjenning av innkalling 4 

Fylkesstyret innstiller på at innkallingen innstilles. 5 

Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden  6 

Fylkesstyrets innstilling til dagsorden for Trøndelag SVs nominasjonsmøte 2022: 7 

Lørdag: 8 

Tid Hva 

10:00 Registrering og «Ny på nominasjon og repskap» 

10:45 Velkommen v/ fylkesleder Ottar Michelsen 

11:00 Formøter 

12:00 Nominasjonsmøtet åpner 
SAK1: Konstituering nominasjonsmøte 
SAK2: Innstilling fylkestingsliste for 2023 

• Nominasjonskomiteen legger fram innstillinga  
v/ Victoria Johnsen Skjønhaug 

• Debatt 

13:00 Lunsj 

13:45 Nominasjonsmøtet forts. 
SAK3: Valg 

14:30 Nominasjonsmøtet slutt 

 9 

Sak 1.3 Forretningsorden nominasjonsmøte 10 

Fylkesstyrets innstilling til forretningsorden for Trøndelag SVs nominasjonsmøte 2022: 11 

 12 

1. Representanter  13 

a. Representanter på nominasjonsmøtet er de som er nevnt i vedtektenes § 3 og som har 14 

betalt medlemskontingent for 2021 og/eller 2022.  15 

b. SU-medlemmer som er valgt til representanter av et lokallag trenger bare være medlem av 16 

SU.  17 

c. Observatører har talerett.  18 

d. Etter forslag fra ordstyrere kan andre få talerett. 19 

 20 
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2. Møteledelse 21 

a. Til å lede møtet velger nominasjonsmøtet minst to ordstyrere.  22 

b. Nominasjonsmøtet velger minst to referenter til å skrive protokoll fra møtet. Protokollen 23 

skal inneholde:  24 

• hvilke saker som er behandlet 25 

• alle forslag som kommer og innstilling fra komiteen(e). 26 

• alle vedtak som blir gjort, og stemmetall der det er aktuelt.  27 

c. To personer velges til å underskrive protokollen. 28 

 29 

3. Fullmaktskomiteen 30 

Fullmaktskomiteen innstiller i saker der det er uklarhet rundt et medlems medlemskap eller 31 

rettigheter. 32 

Fullmaktskomiteen kan utvide voteringsperioden dersom det er behov for det. 33 

 34 

4. Taletid 35 

a. Til hver sak/drøfting har hver representant rett til ordet to ganger. Taletida er to minutter for 36 

første innlegg, ett minutt for andre.  37 

b. Etter at strek er satt kan man ta replikk. Det tillates én replikk og svarreplikk. Taletida for 38 

replikk er satt til ett minutt.  39 

c. Ordstyrerne kan foreslå å avgrense taletida, kutte adgang til replikker og sette strek. 40 

 41 

5. Kandidater og taletid 42 

a. Kandidater med eventuelle motkandidater fra 1. til 6. plass får utpeke 2 personer som hver 43 

holder 1 støtteinnlegg på inntil tre minutters taletid, eller velge å holde et av innleggene selv. 44 

b. Kandidater med eventuelle motkandidater fra 7. plass og nedover får mulighet til et 45 

støtteinnlegg på inntil tre minutters taletid, eller velge å holde innlegget selv. 46 

 47 

6. Votering/forslagsfremming 48 

a. Nominasjonsmøtet skal sette sammen en liste for Trøndelag SV foran fylkestingsvalget. 49 
Lista voteres over fra førsteplass og nedover.  50 
 51 
b. Det er mulig å fremme valgbare kandidater til alle plasser på lista inntil møteledere melder 52 
at strek for nye forslag er satt.  53 
 54 
c. Dersom det kun foreligger forslag på en kandidat på en plass foretas valget ved 55 
akklamasjon. 56 
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 57 
d. Ved valg med flere enn én kandidat skal det stemmes skriftlig med på forhånd 58 
utdelte stemmesedler. 59 
 60 
e. Ved to kandidater til en plass på lista så avgjøres valget når en kandidat har fått 61 
over 50 % av de avlagte stemmene, ekskludert blanke stemmer, er vedkommende 62 
valgt og man går til neste plass på lista. 63 
 64 
f. Hvis det er flere enn to kandidater til en plass på lista så blir det preferansevalg, 65 
det stemmes det først mellom alle kandidatene. Dersom ingen kandidat har over 66 
50 % av stemmene avholdes det en ny valgomgang mellom de to kandidatene som 67 
fikk flest stemmer i første valgomgang. Ved stemmelikhet gjennomføres ny 68 
votering. 69 
 70 
g. Resultatet av voteringen kunngjøres av leder av tellekorpset. 71 

h. Stemming skjer ved å vise stemme-/talekort om ikke møtet vedtar noe annet.  72 

i. Forslag skal leveres skriftlig og med navn på forslagstiller til ordstyrerbordet eller sendes 73 

digitalt til trondelag@sv.no 74 

 75 

7. Tilstedeværelse 76 

Dersom delegater kommer etter at navneopprop er foretatt eller går før møtet er hevet, skal 77 

dette meldes til møteledelse. 78 

8. Tellekorpset 79 

Tellekorpset kontrollerer votering og resultatet. 80 

 81 

9. Nominasjonsmøtet er åpent for Trøndelag SVs medlemmer 82 

 83 

Sak 1.4 Valg av ordstyrere og referenter 84 

Fylkesstyret innstiller på følgende ordstyrere: 85 

Morten Harper 86 

Eirin Holm Rise 87 

 88 

Fylkesstyret innstiller på følgende referenter: 89 

Frode Nystuen 90 

Ida Husby 91 

 92 

Sak 1.5 Valg av fullmaktskomité 93 

mailto:trondelag@sv.no
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Fylkesstyret innstiller på følgende fullmaktskomité for hele møtet: 94 

Nils Heldal 95 

Victoria Skjønhaug Johnsen 96 

 97 

Sak 1.6 Valg av to personer til å skrive under 98 

protokollen 99 

Fylkesstyret innstiller på følgende personer: 100 

Mona Berger 101 

Harald Sigursson 102 

 103 

Sak 1.7 Tellekorps 104 

Fylkesstyret innstiller på følgende personer: 105 

Terje Storvik 106 

Gustav Hopen 107 


