
INNLANDET VENSTRE – FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN PÅ 

FYLKESÅRSMØTER 

 

Om debattenes generelle avvikling: 

 

1. Årsmøtet ledes av inntil to møteledere som velges ved konstitueringen av 

møtet. Møtelederne må sørge for at de oppsatte rammene for debattene 

overholdes, og skal om nødvendig fremme forslag om begrenset taletid 

eller at de settes «strek». 

2. Stemmeberettigede møtedelegater gis ordet i den rekkefølge de melder 

seg på talerlisten. 

3. Møtelederne kan tillate inntil to replikker til hvert innlegg, med 

påfølgende svarreplikk. En replikk skal være kort, og rette seg til det 

foregående innlegg. Møteleder gir replikk til de delegater som først ber 

om det, i den rekkefølgen de melder seg.  

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

 

Om forslag: 

 

1. Alle forslag som framsettes til votering skal være innsendt skriftlig innen 

de frister som er vedtatt. Andre forslag skal leveres skriftlig til møteleder. 

2. Forslag som gjelder selve møteavviklingen, f.eks. om voteringsorden, 

taletid eller strek, kan med møteledernes tilslutning settes under votering 

uten å være fremmet skriftlig. 

3. Endringsforslag sendes inn innen oppgitte frister. Endringsforslag og 

politiske uttalelser som kommer inn etter oppgitte frister vil ikke bli 

behandlet på årsmøtet med mindre 2/3 av årsmøtet ønsker det. 

4. Redaksjonsnemnda kommer med forslag til antall uttalelser og tema. 

Dette voteres det deretter over av årsmøtet. 

5. Frist for innsending av endringsforslag til politiske uttalelser vil vedtas 

under årsmøtet. 

 

Om votering: 

 

1. I saker der vedtektene eller forretningsorden ikke fastsetter 

voteringsprosedyre, fastsetter årsmøtet denne før hver votering. 

Møteleders forslag til voteringsorden legges til grunn, og andre forslag 

settes opp mot denne. 

2. Når flere alternative forslag kan rangeres innbyrdes som mer eller mindre 

ytterliggående, voteres det først alternativt over de mest ytterliggående, og 

til slutt over de to siste gjenstående forslag. Foreligger en innstilling, skal 

andre forslag settes opp mot denne, slik at det mest ytterliggående forslag 

i forhold til innstillingen tas opp først. 



Om valg: 

 

Dersom det kun foreligger ett forslag til en eller flere bestemte plasser, og ingen 

forlanger skriftlig votering, kan valgene gjøres ved akklamasjon. 

 

Ved votering gjelder følgende: 

 

1. Den er valgt som oppnår flere enn halvparten av de avgitte stemmer. 

2. Dersom ingen kandidat i første valgomgang oppnår flere enn halvparten 

av de avgitte stemmer, foretas omvalg. Er det flere enn to kandidater, 

faller kandidaten med færrest stemmer ut i hver valgomgang, inntil én 

kandidat oppnår flere enn halvparten av stemmene. Dersom to eller flere 

kandidater oppnår det samme antall stemmer i samme valgomgang, 

foretas loddtrekning om hvilken kandidat som faller ut. 

3. Når to kandidater gjenstår, er den valgt som har fått flest stemmer. 

4. Dersom bare to kandidater gjenstår og det er stemmelikhet etter omvalg, 

skal det foretas loddtrekning, likevel slik at en kandidat som er innstilt i 

slike tilfeller går foran en kandidat som ikke er innstilt. 

5. Personvalg skal foretas som hemmelig votering dersom minst én person 

krever det. 


