
1. Godkjenning av innkalling, forretningsorden og saksliste 

Forretningsorden til møtet: 

Om debattenes generelle avvikling:  

1. Årsmøtet ledes av et antall møteledere som velges ved konstitueringen av 
møtet. Møtelederne må sørge for at de oppsatte rammene for debattene 
overholdes, og har derfor myndighet til å foreslå om begrenset taletid skal 
benyttes og bestemme når «strek» skal settes. Møtelederne skal forklare hvordan 
man tegner seg til innlegg og replikk før forhandlingene starter.  

2. Stemmeberettigede årsmøtedelegater melder seg på talerlisten ved å tegne 
seg slik møteleder forklarer ved starten av møtet. Møteleder gir ordet til de som 
ber om det fortløpende. Talerne retter sine innlegg til møteleder.   

3. Møtelederne kan tillate inntil to replikker til hvert debattinnlegg med følgende 
svarreplikk. En replikk kan være maksimum 1 minutt lang. Den skal være rettet til 
det foregående debattinnlegg. Årsmøtedelegatene tegner seg til replikk ved den 
metoden møtelederne har forklart ved møtestart. Møteleder gir replikk til de som 
først ber om det.  

4. Møtelederne foreslår prosedyre for egenpresentasjon og støttetalere før 
personvalg. Som hovedregel vil det ved valg til styre gis rom for to støttetalere pr. 
utfordret kandidat og to for utfordrer. For valg av landsmøtedelegater og andre 
valg utenom til fylkesstyret, åpnes det for én støttetale pr. utfordret kandidat og 
utfordrer. Det henstilles om at møteledere og kandidater man vil utfordre varsles 
om utfordringen i god tid, og senest to døgn før møtestart. For Trøndelag 
Venstres fylkesårsmøte 2022 er dette torsdag 10. februar kl. 9. 

5. Eventuelle endringer i vedtatt forretningsorden krever 2/3 flertall.  

Om uttalelser og resolusjoner:  

1. Hensikten med uttalelser og resolusjoner bør være å fastlegge organisasjonens 
holdning og politikk til konkrete saker, som ikke entydig dekkes av 
partiprogrammet.  

2. Forslag til uttalelser og resolusjoner må leveres innen datoen annonsert i 
innkalling til fylkesårsmøtet. For Trøndelag Venstres fylkesårsmøte 2022 er dette 
31. januar 2022. 

Om forslag:  

1. Alle forslag som fremsettes til votering skal være innsendt innen de frister som 
er vedtatt. Mindre redaksjonelle endringsforslag og kompromissforslag som 
fremsettes muntlig eller skriftlig ved avslutningen av et innlegg, skal rettes til 
møteleder. For Trøndelag Venstres fylkesårsmøte 2022 er fristene 12. januar for 
endringsforslag til vedtektene, og også 12. januar for å sende inn forslag til saker 
man ønsker tatt opp i tillegg til ordinære årsmøtesaker. 



2. Muntlige forslag som f.eks. begrensning i taletiden eller setting av «strek» for 
talerlisten, kan gå til votering dersom møtelederne gir sin tilslutning til dette.  

Om votering:  

1. Møtelederen foreslår voteringsorden. Endringsforslag skal settes opp mot 
innstillingene, og de som støtter endringsforslagene skal vise dette ved 
stemmetegn.  

2. I saker som egner seg for det, kan prøvevotering foretas.  

3. Når flere alternative forslag foreligger, voteres det først over de mest 
ytterliggående, og til slutt alternativ votering mellom de to siste forslag, så lenge 
ingen forlanger separat votering.  

4. Vedtak gjøres med simpelt flertallsvedtak i de saker der vedtektene ikke 
fastsetter voteringsprosedyre. Dersom stemmetallene for og mot i en sak er like 
foretas en ny votering. Ved andre gangs stemmelikhet blir innstillingen stående.  

5. Ved personvalg stilles alternative forslag til valgkomiteens innstilling opp mot 
én bestemt person i innstillingen. Det kreves over halvparten av de avgitte 
stemmene for å bli valgt. Blank stemmeseddel regnes som avgitt stemme. 
Oppnås ikke dette ved første gangs votering faller den av kandidatene med 
færrest stemmer ut. Det foretas nye valgomganger inntil én av kandidatene har 
fått over halvparten av avgitte stemmer. Ved stemmelikhet foretas en ny votering. 
Ved andre gangs stemmelikhet foretas loddtrekning.  

6. Personvalg skal foretas skriftlig dersom minst én delegat krever det. 
Stemmesedler ved valg skal inneholde det samme antall navn som det antall 
personer som skal velges.  

7. Det er ikke mulig å stemme som fullmektig for en ikke-møtende, men 
stemmeberettiget, delegat/utsending. 

Forslaget er innstilt av arbeidsutvalget for fylkesstyret 21.01.22. 

 

  



 


