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Sak 1/20d Godkjenning av forretningsorden 72 
Vedtakssak 73 
Saksfører: Øistein Sommerfeldt Lysne  74 
  75 

Bakgrunn  76 
Forretningsorden er reglene som bestemmer hvordan landsmøtet gjennomføres. Alt fra 77 
innkalling, til taletid og hvordan vi gjennomfører valget er beskrevet i forretningsorden. For å 78 
kunne gjennomføre et effektivt og ryddig landsmøte er det viktig at alle møtedeltakere både 79 
forstår og respekterer forretningsorden. Det er derfor viktig at alle setter seg godt inn i den 80 
foreslåtte forretningsorden, og fremmer eventuelle spørsmål eller uenigheter i debatten.  81 
  82 
Forretningsorden for landsmøtet ble vedtatt på stiftelsesmøtet 16. august 2007 og har gitt 83 
retningslinjer for landsmøtet siden. Den ble sist endret på landsmøtet i 2019. Hvert 84 
landsmøte skal godkjenne forretningsorden under konstitueringen.  85 
  86 
Forretningsordenen som vedtas på landsmøtet i år regulerer årets landsmøte, og perioden 87 
frem til neste landsmøte.   88 
  89 

Vurdering  90 
I det store og hele har det ikke vært nødvendig å gjøre store endringer for å tilpasse 91 
forretningsorden til et digitalt landsmøte. Utover det som forklares under er det snakk om 92 
mindre formuleringer og bestemmelser rundt hvordan forslag sendes inn.  93 
  94 
Det er foreslått en formulering som sier at landsmøtet kan fravike vedtektene med 2/3 95 
flertall. Landsmøtet har makt til å gjøre akkurat hva landsmøtet ønsker, men dette sørger for 96 
at det trengs en bred enighet for å fravike fra organisasjonens vedtekter. At landsmøte 97 
velger å ikke følge vedtektene er noe som kun skal skje dersom man har uhyre god grunn til 98 
det, og det burde derfor være et uhyre sterkt krav om enighet for å kunne gjøre det.  99 
  100 
Valgsystemet har blitt foreslått endret, slik at det passer den tekniske løsningen vi bruker til 101 
landsmøte. Hovedutfordringen er at det er vanskelig å gjennomføre valg på blokk, altså at vi 102 
velger flere kandidater i samme valg. Dermed har vi valgt å foreslå et prioritert valg, der 103 
medlemmene av sentralstyret og komiteene velges en og en. Dette er et system for 104 
eksempel Human-Etisk Forbund bruker. Dette betyr at kandidater som ønsker å benke 105 
benker på en spesifikk plass, og ikke på vervet generelt. Et slikt system vil medføre at 106 
valgkomiteen må komme med en prioritert innstilling, istedenfor en innstilling på styret som 107 
helhet. 108 
 109 
Det foreslåtte valgsystemet inneholder også en bestemmelse om situasjoner der det er flere 110 
enn 5 kandidater til et verv. På grunn av den tekniske løsningen kan det ikke være flere enn 5 111 
kandidater i en enkelt avstemning, noe som er sjeldent men mulig. Om det skulle skje blir 112 
kandidatene delt inn i grupper, der man så velger mellom gruppevinnerne. 113 
 114 

Sentralstyrets innstilling  115 
Landsmøtet vedtar den foreslåtte forretningsorden for landsmøtet.  116 
  117 

Vedlegg:  118 
Sentralstyrets innstilling på forretningsorden  119 
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