
Forretningsorden for separate fylkesårsmøter 
§ 1. Åpent møte 
Møtet er åpent. Årsmøtet kan beslutte å lukke møtet. 
§ 2. Konstituering 
Det velges to dirigenter og to referenter fra hvert fylkeslag. 
§ 3. Tale-, forslags- og stemmerett 
Delegater fra lokallag, SU og fylkesstyret har fulle rettigheter. 
Fylkesstyrets medlemmer har ikke stemmerett ved behandling av årsberetning og regnskap. 
Årsmøtet kan beslutte å gi andre talerett. 
Alle forslag, unntatt til forretningsorden, skal leveres skriftlig og være undertegnet med 
forslagsstillers navn. 
Forslag kan ikke fremsettes etter at strek er satt, unntatt til forretningsorden. Før strek 
settes skal ordstyreren referere taleliste, og forslag som ikke er framsatt fra talerstolen, og 
det skal gis anledning til å levere forslag. 
§ 4. Voteringsregler 
Avstemminger skjer ved opprekking av delegatskilt med delegatnummer. 
Avstemming gjennomføres skriftlig dersom minst ti delegater krever det. 
Valg skjer skriftlig dersom minst en delegat krever det. 
Et forslag anses som falt dersom det er avgitt minst like mange stemmer mot som for 
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. 
§ 5. Taletid 
Ordet kreves ved å vise delegatnummer til ordstyreren. 
Hver representant har rett til 3 innlegg pr sak, ett innlegg på inntil 3 minutter, og 2 innlegg 
på inntil 2 minutter. 
Til forretningsorden er taletiden ett minutt, og ingen kan ta ordet mer enn to ganger til 
samme forretningsordendebatt. 
Det gis anledning til replikker på inntil ett minutt. 
Møtet kan vedta å endre taletid og redusere adgangen til replikker. 
 
  



Forretningsorden for stiftelsesmøte i Troms og Finnmark SV 
 
Stiftelsesvedtak: 

1. Stiftelsesmøtet vedtar at Troms SV og Finnmark SV fusjoneres til det nye fylkeslaget 
Troms og Finnmark Sosialistisk Venstreparti / Romssa ja Finmárkku Sosialisttalaš 
Gurutbellodat. Alle aktiva går inn i det nye fylkeslaget. Det nye fylkeslaget overtar 
alle forpliktelser fra Troms SV og Finnmark SV. 

2. Stemmerett ved stiftelsesmøtet har alle med stemmerett på siste årsmøte i Troms SV 
og Finnmark SV. 

3. Stiftelsesmøtet vedtar vedtekter, arbeidsplan, budsjett og uttalelser, og velger nytt 
styre, valgkomite og revisorer for det nye fylkeslaget. 

 
 
§ 1. Åpent møte 
Møtet er åpent. Stiftelsesmøtet kan beslutte å lukke møtet. 
§ 2. Konstituering 
Det velges fire dirigenter og to referenter. 
§ 3. Tale-, forslags- og stemmerett 
Delegater fra lokallag, SU og de to fylkesstyrer har fulle rettigheter. 
Partiets stortingsrepresentanter, fylkestingsrepresentanter, utvalgsledere og 
sametingsrepresentanter har tale- og forslagsrett. 
Stiftelsesmøtet kan beslutte å gi andre talerett. 
Alle forslag, unntatt til forretningsorden, skal leveres skriftlig og være undertegnet med 
forslagsstillers navn. 
Forslag kan ikke fremsettes etter at strek er satt, unntatt til forretningsorden. Før strek 
settes skal ordstyreren referere taleliste, og forslag som ikke er framsatt fra talerstolen, og 
det skal gis anledning til å levere forslag. 
§ 4. Voteringsregler 
Avstemminger skjer ved opprekking av delegatskilt med delegatnummer. 
Avstemming gjennomføres skriftlig dersom minst ti delegater krever det. 
Valg skjer skriftlig dersom minst en delegat krever det. 
Et forslag anses som falt dersom det er avgitt minst like mange stemmer mot som for 
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. 
§ 5. Taletid 
Ordet kreves ved å vise delegatnummer til ordstyreren. 
Hver representant har rett til 3 innlegg pr sak, ett innlegg på inntil 3 minutter, og 2 innlegg 
på inntil 2 minutter. 
Til forretningsorden er taletiden ett minutt, og ingen kan ta ordet mer enn to ganger til 
samme forretningsordendebatt. 
Det gis anledning til replikker på inntil ett minutt. 
Møtet kan vedta å endre taletid og redusere adgangen til replikker. 
 

 
  



Forretningsorden for nominasjonsmøtet 
§ 1. Åpent møte 
Møtet er åpent. Nominasjonsmøtet kan beslutte å lukke møtet. 
§ 2. Konstituering 
Det velges to dirigenter og to referenter. 
§ 3. Tale-, forslags- og stemmerett 
Delegater fra lokallag, SU og de to fylkesstyrer har fulle rettigheter. 
Partiets stortingsrepresentanter, fylkestingsrepresentanter, utvalgsledere og 
sametingsrepresentanter har tale- og forslagsrett. 
Nominasjonsmøtet kan beslutte å gi andre talerett. 
Alle forslag, unntatt til forretningsorden, skal leveres skriftlig og være undertegnet med 
forslagsstillers navn. 
Forslag kan ikke fremsettes etter at strek er satt, unntatt til forretningsorden. Før strek 
settes skal ordstyreren referere taleliste, og forslag som ikke er framsatt fra talerstolen, og 
det skal gis anledning til å levere forslag. 
§ 4. Voteringsregler 
Avstemminger skjer ved opprekking av delegatskilt med delegatnummer. 
Avstemming gjennomføres skriftlig dersom minst ti delegater krever det. 
Valg skjer skriftlig dersom minst en delegat krever det. 
Et forslag anses som falt dersom det er avgitt minst like mange stemmer mot som for 
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. 
For avstemminger i fellesdelene må det være flertall for et forslag i begge fylkeslagene for at 
det skal anses som vedtatt. 
§ 5. Taletid 
Ordet kreves ved å vise delegatnummer til ordstyreren. 
Hver representant har rett til 3 innlegg pr sak, ett innlegg på inntil 3 minutter, og 2 innlegg 
på inntil 2 minutter. 
Til forretningsorden er taletiden ett minutt, og ingen kan ta ordet mer enn to ganger til 
samme forretningsordendebatt. 
Det gis anledning til replikker på inntil ett minutt. 
Møtet kan vedta å endre taletid og redusere adgangen til replikker. 
 


