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Sak 1.1  Navneopprop 
 
Sak 1.2  Godkjenning av innkalling 

Fylkesstyrets innstilling: Det fattes ikke eget vedtak for innkalling da den er 

behandlet i felles møte.   

   

Sak 1.3  Godkjenning av dagsorden 
  Innstilling til dagsorden: 
 

Sak Dagsorden                                 SØNDAG 05.02 Tidsramme 
1.0 Åpning og konstituering - v/fylkesleder Øyvind Olsen 09:00-10:30 

1.1 Navneopprop  

1.2 Godkjenning av innkalling  

1.3 Godkjenning av dagsorden  

1.4 Godkjenning av forretningsorden  

1.5 Valg av ordstyrere, referenter og protokollunderskrivere  

1.6 Valg av redaksjonskomité  

1.7 Valg av tellekorps  

   

2.0 Arbeidsplan 2023-2025 v/fylkesleder                    
 Diskusjon m/ evt endringsforslag                           

 

3.0 Budsjett 2023 v/fylkessekretær 
Diskusjon med evt. endringsforslag 

 

4.0 Uttalelser v/forberedende redaksjonskomité 
Diskusjon med evt. endringsforslag 

 

   

 Felles møte Vestfold og Telemark 10:30-14:00 

   

2.0 Arbeidsplan 2023-2025 v/redaksjonskomite 1 
Vedtak                              

 

3.0 Budsjett 2023 v/redaksjonskomite 1 
Vedtak 

14:00-15:15 

4.0 Uttalelser v/redaksjonskomite 2 
Vedtak 

 

5.0 Valg  

5.1 Landsstyremedlem v/valgkomiteen 
Evt. endringsforslag, Vedtak 

 

5.2 Revisorer v/valgkomiteen 
Evt. endringsforslag, Vedtak 

 

5.3 Faglig leder v/valgkomiteen  

5.4 Representantskap v/fylkesleder 

Evt. Endringsforslag, Vedtak 

 

5.5 Delegater til landsmøtet v/fylkesleder  

5.6 Valgkomite v/fylkesleder  

 Avslutning v/fylkesleder        

 

 

Sak 1.4  Godkjenning av forretningsorden 
  Innstilling til forretningsorden: 
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1.  ÅPENT MØTE - Møtet er åpent. 
 
2. DELTAKERNES RETTIGHETER 
2.1 Tale-, forslags- og stemmerett har: 
a) Delegater valgt av lokallagene, SU og studentlaget 
b) Fylkesstyrenes medlemmer. Medlemmer i styret for felles fylke har ikke stemmerett ved 
avstemming om beretning og regnskap. 
2.2 Talerett har: 
Alle medlemmer av Vestfold og Telemark SV, Vestfold og Telemark SU, USN sosialistiske 
studenter, fylkessekretær og inviterte gjester.  
 
3. KONSTITUERING 
Under konstituering vedtas først dagsorden og forretningsorden. Deretter foretas valg av 
ordstyrere, sekretærer og protokollvitner, og det velges de komiteer årsmøtet finner 
nødvendig. 
 
4. DEBATTEN  
4.1  Taletid   
Innlegg til debatten gis inntil 3 minutters taletid. Det gis adgang til en replikk og svarreplikk 
etter hvert innlegg. Replikker gis 1 minutt taletid. Replikk på replikk er ikke tillatt. Ved 
tidspress kan replikker sløyfes etter vedtak med simpelt flertall. Det er kun anledning til å 
tegne seg to ganger til hver sak på dagsorden. 
Innlegg til voteringsorden, dagsorden og forretningsorden gis 1 minutt taletid, uten adgang til 
replikk.  
 
4.2  Talerliste  
Ordstyrerne fører taleliste og fremmer forslag om når strek skal settes. Det skal opplyses i 
god tid om når strek settes. Før strek settes, skal ordstyrerne referere forslag som ikke er 
framsatt fra talerstolen, og det skal gis anledning til å levere forslag. 
Forslag kan ikke framsettes etter at strek er satt, unntatt til dagsorden og forretningsorden.   
Ordstyrerne skal søke å endre taletiden dersom det er fare for at tidsrammen for debatten 
overskrides.  
 
4.4   Forslag  
Frist for å fremme endringsforslag er under debatten før strek settes. Endringsforslag 
fremmes skriftlig, primært på elektronisk skjema, som er lagt ut sammen med sakspapirene 
på Vestfold og Telemark SVs. Hjemmeside.  
 
5. AVSTEMMINGER 
Avstemminger skjer ved håndsopprekking med deltakerkort. Valg skjer skriftlig dersom det 
kreves. 
Når redaksjonskomiteene har lagt fram sin innstilling åpnes det ikke for ny debatt. Da er det 
bare mulig å 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.  
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. 
Endring av vedtekter krever 2/3 flertall for å bli vedtatt. 
 
 

Sak 1.5 Valg av ordstyrere, sekretærer og protokollunderskrivere 
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  Fylkesstyrets innstilling: 
  Som ordstyrere velges Nils Johan Svalastog Garnes og Anne Kjendsheim. 
  Som sekretærer velges Bente Fjellheim og Jan Egil Weiseth.  
  Forslag til protokollunderskrivere fremmes på årsmøtet. 
 

Sak 1.6 Valg av redaksjonskomite 
  Fylkesstyrets innstilling:  

Som redaksjonskomite 1 (arbeidsplan og budsjett) velges Linda Pettersen og 
Dag Westhrin. 
Som redaksjonskomite 2 (uttalelser) velges Anne Kjendsheim og Ådne Naper. 

   
Sak 1.7 Valg av tellekorps 
  Fylkesstyrets innstilling: 
  Forslag til tellekorps fremmes på årsmøtet. 

 
Trygghetspersoner er:  
Linn Schistad, tlf 905 33 489 og Nils Johan Svalastog Garnes, tlf 951 78 552. 

 


