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Forretningsorden - nominasjonsmøter 2020 
Vestfold og Telemark SV 

1. Åpent møte – Møtet er åpent.  

Pga. koronasituasjonen er det kun påmeldte delegater som deltar på nettmøte. Møtet sendes 

direkte på fylkeslagets facebook-side. 

 

 

2. Deltakernes rettigheter  
Til nominasjonsmøtet gjelder full tale-, forslags- og stemmerett for: 
Delegater valgt og påmeldt av lokallagene og SU – som er medlemmer av partiet eller SU. 

 

 

3. Konstituering 
Under punktet konstituering vedtas først dagsorden og det foretas deretter valg av dirigenter, 

referenter og protokollvitner.   

Dernest behandles forretningsorden og det foretas valg til fullmaktskomite og tillitsutvalg 

(erstatter tellekorps) begge bestående av to personer. 

 

 

4. Taletid 
4.1. Forslag som fremmes skal refereres av forslagsstiller innenfor tilmålt taletid.  Dersom ikke 

annet er vedtatt, har hver representant rett til 2 innlegg pr. sak, et på inntil 3 minutter og et 
på inntil 1 minutt. - Inntegning til talerlisten skjer ved å be om ordet via den valgte digitale 
plattformen. 

4.2. Det er ikke anledning til replikk 
 
4.3. Ordet til forretningsorden må ikke overskride ett minutt.  Ingen kan ta ordet mer enn to 

ganger til samme forretningsordendebatt. 
 
 

5. Ved flere kandidater på en plass - taletid  
5.1. Kandidat med eventuell motkandidat til 1. plass får presentere seg selv med taletid på inntil 

4 minutter og kan utpeke 2 personer som hver holder 1 støtteinnlegg med inntil 3 

minutters taletid.  
5.2. Kandidater med eventuelle motkandidater fra 2. til 4. plass får utpeke 2 personer som hver 

holder 1 støtteinnlegg på inntil 3 minutters taletid, eller velge å holde et av innleggene selv. 
5.3. Kandidater med eventuelle motkandidater på plass fra 5. plass og nedover får mulighet til 

et støtteinnlegg på inntil 2 minutters taletid, eller velge å holde innlegget selv.  
5.4. En kandidat kan kun presentere seg og få støtteinnlegg én gang i løpet av saken valg. 
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6. Kandidater og votering  
6.1 Nominasjonsmøtet skal sette sammen en liste for valgkretsen foran stortingsvalget. Lista voteres 

over fra førsteplass og nedover. 
6.2 Kjønnsbalansen skal følge SVs vedtekter. 

 
6.3 Forslag på kandidater til lista skal fremmes skriftlig - innen 9.12. på utsendt skjema, eller etter 

09.12.  gjennom den valgte digitale plattformen innen strek er satt etter at leder av 

nominasjonskomiteen har lagt fram komiteens forslag.  

6.4 Møteledere refererer innkomne forslag ved første anledning etter at strek er satt. 

 

6.5 Det er også mulig å fremme kandidater som taper en votering på en annen plass på listen inntil 

ordstyrerbordet melder at strek for nye forslag er satt. For de seks øverste plassene settes det 

strek for hver enkelt plass. Disse forslagene fremmes gjennom den valgte digitale plattformen.  

 

6.6 For å ha kontroll på antall stemmeberettigede under voteringen, vil det bli foretatt opprop før 

avstemming åpnes. Mens votering foregår stenges mulighetene for innsjekking. 

 

6.7 Dersom det bare foreligger forslag på en kandidat på en plass foretas valget ved akklamasjon. 

 

6.8 Ved valg med flere enn én kandidat skal det voteres med den valgte digitale løsningen. 

 

6.9 Når en kandidat har fått over 50 % av de avlagte stemmene, ekskludert blanke stemmer, er 

vedkommende valgt og man går til neste plass på lista. 

 

6.10 Hvis det er flere kandidater til en plass på lista, stemmes det først mellom alle kandidatene. 

Dersom ingen kandidat har over 50% av stemmene avholdes det en ny valgomgang mellom de to 

kandidatene som fikk flest stemmer i første valgomgang. Ved stemmelikhet gjennomføres ny 

votering. Ved stemmelikhet etter 2. votering avgjøres kandidaturet ved loddtrekning. 

 

6.11 Resultatet av voteringen kunngjøres av møteleder. 

 

7. Fullmaktskomiteen 
7.1 Fullmaktskomiteen innstiller i saker der det er uklarhet rundt et medlems medlemskap eller 

rettigheter 

 

8. Tillitsutvalget 
 8.1 Tillitsutvalget kontrollerer voteringsprosessen og resultatet. 


