
Godkjenning av innkalling 

Godkjenning av dagsorden 

 

 

1/16  Konstituering: valg av møteleder, referenter og tellekorps 

 

2/16  Godkjenning av forretningsorden 

 

3/16  Valg av tillitspersoner til å skrive under lista 

 

4/16  Valg av tillitsutvalg til eventuell tilbakekalling av lista 

 

5/16  Vedtak om åpent møte 

 

6/16  Valg av stortingsvalglista 

 Nominasjonskomiteens instilling, innledning av komiteleder Ruth 

Birkeland 

Felltallets innstilling og mindretallets innstilling 

Debatt og vedtakssekvens på 1. plassen 

Debatt og vedtakssekvens på den resterende lista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fylkesstyrets forslag: 

 

Ordstyrere:  

Mari Lund Arnem, Oslo SV 

Anders Rindal, Oslo SV 

 

Referenter: 

Ronja Andresen, fylkessekretær 

Frode Åkenes-Johnsen, fylkesstyret og Skedsmo SV 

 

Tellekorps oppnevnes på møtet ved behov 

 

  

Fylkesstyrets forslag: 

1. DELTAKERNES RETTIGHETER 

1.1. Full tale-, forslags-, og stemmerett har delegater valgt av sitt lokallag i Akershus 

SV, samt valgt delegasjon fra Akershus SU. 

1.2. Tale- og forslagsrett har medlemmer av fylkesstyret, gruppeleder på fylkestinget 

og stortingsrepresentanten. 

 

2. KONSTITUERING 

2.1. Etter forslag fra fylkesstyret velger nominasjonsmøtet to møteledere og to 

referenter. 

2.2. Møtelederne foreslår et passende antall medlemmer til tellekorps. Disse trer i 

funksjon når møtelederne ber om det. 

2.3. Etter forslag fra fylkesstyret velger nominasjonsmøtet to tillitspersoner til å 

skrive under den valgte fylkestingslista, og et tillitsutvalg til eventuell 

tilbakekalling av fylkestingslista. 

 

3. FORSLAG 

3.1. Alle forslag skal leveres skriftlig på egne forslagsark til dirigentbordet. Alle 

forslag skal være underskrevet med navn og delegatnummer på den som 

foreslår.  

3.2. Det er ikke anledning til å komme med forslag etter at strek er satt. 

 

4. AVSTEMNING 

4.1. Avstemninger skjer ved håndsopprekking. Det stemmes ved at delegatkort 

rekkes i været. Bare de med delegatkort har stemmerett. 

4.2. Ved valg med flere enn en kandidat kan det kreves skriftlig avstemning. 

 

5. TALETID  

5.1. Kandidater til på de tre øverste plassene har rett til å presentere seg selv, og blir 

tildelt en taletid på inntil 5 minutter.  

5.2. Ved kampvotering gis det åpning for 2 støtteinnlegg til den øverste plassen, og 1 

støtteinnlegg til 2. og 3. plassen. Hver har 5. minutter taletid.  



5.3. Taletida på den resterende debatten er 3 minutter for første innlegg, 2 minutter 

for andre innlegg dersom ikke annet blir bestemt. Det er adgang til to replikker 

og en svarreplikk, hver på ett minutt dersom ikke annet blir bestemt. De første 

som tegner seg, får replikken. 

5.4. ”Ordet til forretningsorden” -innlegg må ikke overstige 1 minutt. Ingen kan ha 

ordet mer enn to ganger i samme forretningsordendebatt. 

5.5. For å be om innlegg rekker en opp delegatkortet med nummer mot 

dirigentbordet. Ordet til replikk kreves ved å holde to fingre foran delegatkortet. 

5.6. Møtelederne kan til en hver tid foreslå avgrensing i taletida. Taletida blir 

avgrenset dersom flertallet av delegatene ønsker dette. 

 

 

Fylkesstyrets forslag: 

 

Tillitspersoner1: 

Marianne Molkte-Hansen, fylkesstyret og Nannestad SV 

Anders Ekeland, fylkesstyret og Bærum SV 

 

 

Fylkesstyrets forslag:  

 

Tillitsutvalg:  

Gjermund Skaar, gruppeleder fylkestinget 

Håkon Arntzen, SU 

Ronja Andresen, fylkessekretær 

Samt de to øverste på den valgte stortingslista 

 

Fullmakt for tillitsutvalget: 

Tillitsutvalget kan, jfr. valgloven § 6-1, tilbakekalle listeforslaget. Utvalget har fullmakt 

til å supplere lista dersom noen trekker seg/ikke blir godkjent, men da på en slik måte at 

kjønnssammensetningen blir holdt ved like. 

 

 

Fylkesstyrets forslag: 

Møtet holdes som åpent møte 

                                                           
1 Må være medlemmer av fylkesstyret jfr. valglovens § 6-3 



Nominasjonskomiteens innstilling: 

 

Nr NAVN KOMMUNE FØDT 

 

 


