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Forslag 
 

1.  ÅPENT MØTE  

Alle medlemmer har fått invitasjon og interesserte har fått tilsendt påloggingsinfo. til zoom. 

 

2. DELTAKERNES RETTIGHETER 

    2.1 Til samlingen gjelder full tale-, forslags- og stemmerett for: 

a) Delegater valgt av lokallagene og SU 

b) Fylkesstyret – bortsett fra ved behandling av årsberetning og regnskap 

c) Fylkestingsgruppas leder 

 

2.2 Mulighet for å stille spørsmål  

Alle medlemmer av Vestfold og Telemark SV, Vestfold og Telemark SU og inviterte gjester  

har mulighet for å stille spørsmål til de politiske innledningene.  

Observatører stiller spørsmål i chat’en i zoom og ordstyrere ser til at innsendte spørsmål 

blir presentert. Delegater stiller spørsmål ved å be om ordet i GoPlenum i møtet. 

 

3. KONSTITUERING 

Under konstituering vedtas først dagsorden og forretningsorden. Dernest foretas valg av 
dirigenter, sekretærer og protokollvitner, og det velges de komiteer årsmøtet finner 
nødvendig. 
 
4. BEHANDLING AV FORSLAG 

    4.1. Generelt 

Frist for innsending av forslag til saker til årsmøtet er fredag 19. februar 
Frist for forslag til uttalelser er 26. februar. 

Alle endringsforslag som leveres inn før møtet, skal leveres på skjema for innspill til aktuell 

sak - innen fastsatt frist. Under behandling i møtet registreres eventuelle endringsforslag i 

GoPlenum. 

Forslag kan ikke framsettes etter at strek er satt, unntatt til forretningsorden.  Før strek settes, 

skal dirigenten referere forslag som ikke er framsatt i møtet av forslagsstiller og det skal gis 

anledning til å levere forslag. 

4.2. Forslag 

Fylkesstyrets innstilling til aktuelle forslag er sendt til delegatene og lokallaga seinest 7 dager 
før møtet.  
 
     4.3. Forslag på uttalelser 
Frist for forslag til uttalelser var fredag 26. februar. Forberedende redaksjonskomite legger 
frem forslag på hvilke 3 – tre - uttalelser som skal vedtas – disse sendes delegatene og 
lokallaga sammen med øvrige forslag – seinest 7 dager før møtet. 

På årsmøtet kan deltakere med tale og forslagsrett kun opprettholde forslag som er fremmet 

før fristen. Endringsforslag til de foreslåtte uttalelser kan fremmes inntil strek er satt under 

møtet.  
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5. AVSTEMMINGER 

Avstemminger og valg skjer i GoPlenum. 

Når redaksjonskomiteen har lagt fram sin innstilling åpnes det ikke for ny debatt. Da er det 

bare mulig å eventuelt opprettholde tidligere innleverte forslag. 

Bortsett fra ved valg krever vedtak alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Et forslag anses 

som falt dersom det er avgitt like mange stemmer for og mot forslaget.  

Endring av vedtekter krever 2/3 flertall for å bli vedtatt. 

En kandidat er valgt dersom vedkommende får mer enn halvdelen av de avgitte stemmer, der 

blanke stemmer telles med. Ved stemmelikhet i siste valgomgang foretas det loddtrekning 

blant de kandidater som har fått like mange stemmer. 

 

6. TALETID 

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 2 minutter.   

Det er anledning til en replikk og en svarreplikk (på inntil 1 minutt) til hvert innlegg. Ordet 

kreves ved å be om ordet i GoPlenum. 

Ordet til forretningsorden må ikke overskride ett minutt.  Ingen kan ta ordet mer enn to ganger 

til samme forretningsordendebatt. 

 
 
 


