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Landsstyrets forslag til forretningsorden

Forretningsorden skal sikre en effektiv og ryddig gjennomføring av landsmøtet
1. Landsmøtet velger møteleder og andre møtefunksjonærer.
2. Alle som ønsker ordet viser dette med nummerskilt.
3. De som tar ordet gjør dette fra talerstol eller annet egnet sted.
4. Taletid begrenses i utgangspunktet ikke. Møteleder kan foreslå å begrense taletiden.
5. Forslag skal leveres skriftlig til sekretariatet og undertegnes med navn og fylkeslag.
6. Forslag som ikke er levert eller fremsatt før det er satt strek, behandles ikke.
7. Når strek settes, skal fremsatte forslag til vedtak og gjenstående talerliste refereres.
8. Forslag kan ikke trekkes etter at det er satt strek.
9. Replikk varsles med” V” tegn og nummerskilt. Til hvert innlegg er det anledning til
replikk, hver på inntil 1 minutt. Taleren har anledning til svarreplikk utover 1 minutt.
Duplikk tillates ikke.
10. Alle som ber om ordet til forretningsorden får dette straks.
11. Utsettelsesforslag tas umiddelbart opp til behandling og votering.

Landsstyrets forslag til vedtak
Landsmøtet godkjenner saksliste og forslag til forretningsorden.

