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Sak 18/20: Gjennomføringen av 
nominasjonsmøtet i Oslo SV 2020 

I en situasjon hvor smittetallene i Oslo er ustabile og det heftes betydelig usikkerhet rundt 

hvilke regler som vil gjelde i slutten november vil det ikke være forsvarlig å jobbe mot en 

fysisk gjennomføring av nominasjonsmøtet. 

For at man skal kunne planlegge en trygg, forutsigbar og funksjonell gjennomføring av 

nominasjonsmøtet 30.11 har fylkesstyret derfor vedtatt at møtet skal gjennomføres digitalt. 

Dette er en avgjørelse Landsstyret har delegert til fylkesstyrene å ta. Se følgende vedtak fra 

Landsstyret (nederst på side 2). 

Arbeidsutvalget har også bedt Ingrid Tungen, Torstein Bae og Rune Soleng om å vurdere om 

en slik gjennomføring vil være i strid med Oslo SVs vedtekter – noe de har konkludert med at 

det ikke vil. Se konklusjonen fra den nedsatte gruppa her. 

En digital løsning vil gjennomføres ved bruk av webinarfunksjonen til Zoom og plattformen 

som planlegges brukt i forbindelse med avviklingen av nominasjonsmøter i andre fylker samt 

et eventuelt digitalt landsmøte, GoPlenum.  

GoPlenum fungerer som et støttesystem ved siden av videokonferansesystemet til Zoom. 
Tanken er at man enten skal følge møtet på zoom på en skjerm og votere på GoPlenum 
gjennom en app på mobil/nettbrett - eller eventuelt ved at en har begge programmene åpne 
på samme datamaskin med delt skjerm. 

Vi følger vanlig praksis og åpner ikke for debatt rundt kandidatene som er på valg, men kun 
forhåndsavklarte presentasjoner av kandidatene selv, samt et gitt antall støtteinnlegg. Det er 
altså bare de som får ordet av sekretariatet som har anledning til å få tilgang til å snakke på 
møtet. 

Det er viktig å understreke at en digital gjennomføring vil ikke være til hinder for at 
medlemmer uten internett etter PC skal kunne møte opp der sekretariatet og kandidatene 
oppholder seg, for å kunne delta på møtet fysisk og votere manuelt. 

Fylkesstyret ønsker å forankre noen prinsipper som vil lette planleggingen og 
gjennomføringen av et så stort digitalt møte i representantskapet. 

Med utgangspunkt i dette vil fylkesstyret så innstille på et forslag til forretningsorden som 
legges frem for vedtak på selve nominasjonsmøtet. Se forretningsorden fra nominasjonen til 
forrige stortingsliste i 2017 her. 

 

https://drive.google.com/file/d/1J8kYEpAGbF-HZFLfL37enxHnemqvAp_Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13QWs3665WbAhn1QhHh5_Aqd1pHRF1hmL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MzO6mn3pkkqunKidMdJWBrxjOZQuF8RE/view?usp=sharing
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Vedtak:  

Tilslutning til prinsipper for gjennomføring av et digitalt møte 
For at vi skal kunne gjennomføre et nominasjonsmøte i en tid der det ikke er mulig å ha et 

fysisk møte med over 200 deltakere slutter representantskapet seg til følgende to prinsipper: 

 

1. Påmelding i forkant 

I henhold til vedtektene har alle medlemmer av Oslo SV full tale-, forslags-, og stemmerett 

forutsatt at de har vært registrert som medlem av fylkeslaget i minst 3 uker og enten: 

a) Var medlem av SV i 2019 og har betalt kontingenten for 2020, eller 
b) meldte seg inn i SV i 2020 og betalte kontingenten innen 30/08-2020 

Frist for å melde seg på nominasjonsmøtet er en uke før møtet, og alle delegater som har 

planer om å stille på møtet oppfordres til å melde seg på ved å registrere seg med en gang 

løsningen er klar. Hvis man ikke har registrert seg innen fristen en uke før, kan vi ikke 

garantere at innsjekkingen fungerer på møtedagen (men vi vil strekker oss så langt som 

mulig for å ta inn påmeldte også etter fristen). 

Ved en slik frist vil vi også kunne dobbeltsjekke at alle de påmeldte delegatene har de 

rettighetene de skal ha innenfor valgte plattform. Vi vil også kunne velge en teknisk løsning 

som kan skaleres opp dersom det blir større deltakelse enn først forventet. 

Medlemmer uten internett må spesifisere at de melder seg på det fysiske møtet ved 

påmelding. 

2. Frist for å tegne seg til innlegg og fremme forslag 
Delegater som ønsker å ta ordet på møtet – enten til forretningsorden eller for å fremme 

benkeforslag – oppfordres på det sterkeste til å melde i fra om dette innen tre dager før 

møtet. 

Absolutt siste frist for å fremme benkeforslag (både nye kandidater inn på listen og andre 

plasseringer på innstilte kandidater) er før strek settes på møtet. Vi oppfordrer likevel alle 

som har anledning til det å fremme forslaget i forkant av møtet.  

Forskjellen på forslag som fremmes i forkant av møtet og på selve møtet er at de som gjør 

det innen tre dager før vil få talerett og gi mulighet til kandidaten de fremmer å ha ordet i 

debatten. 

På selve møtet vil det kun være mulig å fremme forslag skriftlig gjennom et formsskjema, 

som så leses opp av ordstyrerne. 
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Dersom en innstilt kandidat eller en kandidat som blir fremmet som benkeforslag innen 

fristen taper en votering, vil denne også kunne utfordre andre kandidater på møtet.  

Forretningsorden vil avgjøre om dette utløser en presentasjon og en eller flere støttetale(r) 

for den som foreslås og den som blir utfordret. Hvilke rettigheter man har avhenger av 

hvilken plass forslaget gjelder. 

Dette innebærer at alle kandidater på nominasjonskomiteens innstilling til liste og alle 

kandidater foreslått ved benkeforslag bør være til stede i salen på det fysiske møtet og være 

forberedt på innlegg / støtteinnlegg. 


