
7. 
 
Godkjenne forretningsorden 

 Logg dere inn noen minutter før møtet starter. Dette for å sikre at dere kommer inn i møtet, 
samt lyd- og bilde- kvalitet. Dere vil bli stående på vent (i lobbyen) før noen slipper dere inn. 

 Slå av bilde og lyd når du ikke snakker. Dette for å minske belastningen på nettet/båndet. 
 De som ønsker ordet under sak må bruke «rekk opp hånd» for å få ordet. Annen bruk av 

Emojis er kun tillatt når dirigentene tillater det. 
 Chatten brukes til å framlegge forslag: Forslag må inneholde selve forslaget, navn på delegat. 

Viktig for å få protokollen riktig. 
 Ved behov for avstemminger vil dette bli gjort via et elektronisk system som heter Forms. 

Dette vil bli forklart ved avstemning i møtet. Alle delegater må ha egen pc/telefon/Pad for å 
kunne gi sin stemme. Kun mulig å avgi en stemme pr. enhet 

 Taletid for innlegg er maksimalt 3 minutter. En person kan bare holde to innlegg til samme 
sak. Taletid for replikk er maksimalt 1 minutt. Det gis anledning for en svarreplikk på hver 
replikk. 

 

Stemmegivning på årsmøtet 

(1)   Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet  
med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. 
Ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. 

(2)   Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om  
det. Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som 
inneholder flere kandidater enn det antall som skal velges teller ikke, og stemmene skal 
anses som ikke avgitt. 

(3)   Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte  
stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det 
ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

(4)   Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer  
enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke 
tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har 
fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og 
etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg 
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

 


