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Styrene i Re og Tønsberg SV forslag til forretningsorden for årsmøte 

Styrene i Re og Tønsberg SV forslag til forretningsorden for nominasjonsmøte  

 

 

 

1.  ÅPENT MØTE 

     Møtet er åpent. 

 

2. DELTAKERNES RETTIGHETER 

    2.1 Til årsmøtet og nominasjonsmøte gjelder full tale-, forslags- og stemmerett for: 

 Alle medlemmer i Re SV og Tønsberg SV som har betalt medlemskontingent senest   

 14 dager før. 

   

 SUs styremedlemmer i Tønsberg og omhegn SU  

 

    2.2 Til årsmøtet gjelder tale og forslagsrett for: 

 Alle medlemmer i Vestfold SV og Vestfold SU. 

 

    2.3 Til årsmøtet gjelder talerett for: Alle inviterte gjester. 

 

3. KONSTITUERING 

Under konstituering vedtas først dagsorden og det foretas deretter valg av dirigenter, 

sekretærer. Protokollen godkjennes av styret. 

Dernest behandles forretningsorden og det foretas valg til evt redaksjons komite. 

4. BEHANDLING AV FORSLAG 

    4.1. Generelt 

Alle forslag, unntatt til forretningsorden, skal leveres skriftlig.  Alle forslag skal være 

undertegnet av den som fremmer det. 

Forslag kan ikke framsettes etter at strek er satt, unntatt til forretningsorden.  Før strek settes, 

skal dirigenten referere forslag som ikke er framsatt fra talerstolen, og det skal gis anledning 

til å levere forslag. 

4.2. Innkomne forslag 

Selvstendige forslag til saker som ikke står på dagsorden som ikke er sent til styrene i 

Tønsberg eller Re SV senest 14. dager før årsmøtets åpning behandles ikke. 

 

5. AVSTEMMINGER 

Avstemminger skjer ved håndsopprekking med deltakerkort.  

Valg skjer skriftlig dersom det kreves. 

Vedtektene vedtas ned 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 flest stemmer. Ved stemmelikhet stemmes det 

en gang til før det evt. avgjøres ved loddtrekning. 

7. TALETID 

Forslag som fremmes skal refereres av forslagsstiller innenfor tilmålt taletid.  Dersom ikke 
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annet er vedtatt, har hver representant rett til 2 innlegg pr. sak, et på inntil 3 minutter og et på 

inntil 2 minutter.   

Det er anledning til en replikk og en svarreplikk (på inntil 1 minutt) til hvert innlegg. Ordet 

kreves ved å vise delegatnummer til dirigenten. 

Dirigenten kan forså å sette strek, kutte taletid og kutte ut replikker. 

Ordet til forretningsorden må ikke overskride ett minutt.  Ingen kan ta ordet mer enn to 

ganger til samme forretningsordendebatt. 


