
Forretningsorden for Humanistisk Ungdoms Landsmøte 

Følgende begreper legges til grunn for Forretningsorden: 

 

Representant: 

Delegat: Representant som innehar tale-, forslags- og stemmerett. 

Vara: Representant som innehar tale- og forslagsrett. 

Observatør: En som har møterett, men ikke tale- og forslagsrett. 

Simpelt flertall: 

Et forslag får flere stemmer enn andre, avholdne stemmer teller ikke. 

Alminnelig flertall: 

Over halvparten av avgitte stemmer for forslaget, avholdne teller ikke. 

Absolutt flertall: 

Over halvparten av alle stemmeberettigede i salen stemmer for forslaget, avholdne teller 
mot. 

2/3 flertall: 

2/3 stemmer for, men avholdende stemmer skal ikke telles. Forslaget må ha støtte av over 
halvparten av alle stemmeberettigede i salen. 

 

A. Innledning 

§ 1 Hjemmel 

Denne forretningsorden er vedtatt med hjemmel i § 5 i vedtekter for organisasjonen. I 
kollisjonstilfelle viker denne forretningsorden for bestemmelser gitt i nevnte vedtekter. 
Forretningsorden vedtas med absolutt flertall i forsamlingen. 

 

§ 2 Fravikelse 

Landsmøtet kan fravike denne forretningsorden med absolutt flertall. 

Landsmøtet kan fravike vedtektene ved 2/3 flertall. 

 

B. Landsmøtet 

§ 3 Sammensetning 

Landsmøtets sammensetning og delegatfordeling reguleres av organisasjonens vedtekter. 

Landsmøtet skal godkjenne at valg av delegater er gjort i tråd med vedtektene og kan 
underkjenne et delegatvalg ved simpelt flertall. 



Ved en delegats forfall trer en vara valgt av lokallaget inn. Dersom ingen fra lokallaget kan 
møte, frafaller delegatplassen. Hvert lokallag får alle utgifter i forbindelse med Landsmøtet 
dekket for sine representanter, i henhold til delegatfordeling i vedtektene. 

 

§ 4 Rettigheter og plikter 

Landsmøtet er åpent, med mindre møtet med simpelt flertall velger å lukke møtet. 

Delegater og leder av Sentralstyret har møteplikt med tale-, forslags- og stemmerett. 

Deltagelse i forhandlingene er obligatoriske for delegatene. Dersom en delegat forlater 
møtet skal møteledelsen informeres. Dersom delegaten forlater møtet under votering gis 
ikke stemmeretten tilbake før ved åpning av neste sak. Stemmerett kan bare overdras til vara 
dersom delegaten har søkt permisjon fra møtet og Landsmøtet har godkjent denne. 

Varaer har tale- og forslagsrett i møtet. Sentralstyret har møteplikt med tale- og forslagsrett. 
Kontrollkomiteen har møteplikt med tale- og forslagsrett. 

Valgkomiteen har møteplikt med tale- og forslagsrett i angjeldende saker. 

Alle medlemmer i organisasjonen har møterett. Observatører kan innvilges talerett i møtet. 
Observatører som forstyrrer møtets gjennomføring, kan vises bort fra møtet. 

Ansatte i organisasjonen har talerett. Politisk nestleder er leders stedfortreder i møtet, ved 
fravær av Politisk nestleder er Organisatorisk nestleder leders stedfortreder. 

Landsmøtet kan ved simpelt flertall tildele talerett til andre tilstedeværende. 

Ordstyrere har talerett generelt, og forslagsrett til dags-, votering- og forretningsorden. 

 

§ 5 Konstituering 

Landsmøtet vedtar sin saksliste i tråd med innkallingen og vedtar en tidsplan for 
gjennomføring av møtet. Det behandles ikke eventueltsaker på Landsmøtet. 

Landsmøtet velger minst to møteledere, to referenter og to protokollunderskrivere etter 
innstilling fra Sentralstyret. Møteledere og referenter kan ikke være delegater ved 
Landsmøtet. 

 

C. Forhandlingene 

§ 6 Debatt – Taletid 

Saksansvarlig gis tre minutters taletid til innledning. Innlegg til debatten gis to minutters 
taletid, med adgang til to replikker og en svarreplikk på ett minutt hver. Replikker kan kun 

tegnes dersom noe meningsbærende blir nevnt i innlegget, og må omhandle det 
foregående innlegget. Det gis ikke anledning til replikk på replikk (duplikk). 

Innlegg til voteringsorden, forretningsorden, dagsorden (saksliste og tidsplan) og 
saksopplysning gis ett minutts taletid uten adgang til replikk. 

Taletiden kan begrenses ved simpelt flertall i møtet. 



 

§ 7 Debatt – Taleliste 

Møteleder fører taleliste. Møteleder fremmer forslag om når strek skal settes og opplyser om 
dette i god tid. 

Dersom det bes om ordet til voteringsorden, forretningsorden eller dagsorden, skal 
pågående innlegg med meldte replikker fullføres, før ordet umiddelbart gis til den som har 
meldt seg. Eventuelle forslag til forretningsorden tas opp til votering før den ordinære 
debatten fortsetter. Dersom det bes om ordet til saksopplysning skal denne gis ordet 
umiddelbart etter den som har ordet. 

 

§ 8 Debatt – Forslag 

Alle forslag må fremmes fra talerstolen innen strek er satt. Forslag skal framsettes skriftlig, 
leveres og refereres av møtelederne innen fastsatte frister i dagsorden. Forslagene skal 
leveres på oppgitt skjema. 

Det kan ikke fremmes nye forslag eller endringsforslag til organisasjonens vedtekter i møtet. 
Vedtektsendringsforslag skal være fremmet innen saksfristen til Landsmøtet, og være utsendt 
med sakspapirene til Landsmøtet. Innen saken åpnes på Landsmøtet kan det foreslås 
alternative formuleringer til forslag innkommet innen fristen. Forslag til 
formuleringsendringer kan ikke gjelde andre prinsipper i vedtektene enn det opprinnelige 
forslaget. 

 

§ 9 Votering 

Vedtak fattes med simpelt flertall, med mindre annet framgår av vedtekter for 
organisasjonen eller denne forretningsorden. Delegatene har stemmeplikt i alle saker, men 
kan stemme blankt dersom de ønsker det. 

Votering skjer ved å vise stemmeskilt ved håndsopprekking, eller skriftlig ved simpelt flertall. 

Vedtak fattet av Landsmøtet trer i kraft umiddelbart om ikke annet er spesifisert i vedtaket. 

Ved stemmelikhet gjenåpnes debatten før ny voteringsrunde. Ved gjentatt stemmelikhet i 
andre saker enn valg, gjelder sittende sentralstyreleders dobbeltstemme. 

Under en voteringssekvens er det ikke adgang til å fremsette nye forslag eller holde 
saksinnlegg til debatten. 

Møtelederne foreslår en voteringsorden for de enkelte sakene, som vedtas av landsmøtet 
med simpelt flertall. En redaksjonskomité kan innstille på voteringsorden. 

Under en voteringssekvens lukkes møtesalen og delegatene kan ikke forlate salen uten å 
miste stemmeretten i den gjeldende sak. Delegater som trer inn i møtesalen under en 
votering har ikke stemmerett i den gjeldende sak. 

 

 

§ 10 Protokolltilførsler 



En eller flere delegater kan fremme en protokolltilførsel. Denne må varsles under den 
gjeldende sak, og leveres skriftlig til møteledelsen og kunngjøres for Landsmøtet innen 
møtets slutt. 

§ 11 Valgkomité 

Valgkomiteen har virketid fra ett Landsmøtes slutt, til neste valgkomité velges året etter. 

Kandidater til valg som er kjent fire uker før Landsmøtet skal presenteres i sakspapirene til 
Landsmøtet. 

Ytterligere bestemmelser for Valgkomiteen er presisert i organisasjonens vedtekter. 

§ 12 Kontrollkomiteen 

Kontrollkomiteen skal gi en årlig rapport til Landsmøtet, og skal innstille om godkjenning av 
Humanistisk Ungdoms regnskap. 

Kontrollkomiteen avgir innstilling til valg av revisor. Ytterligere bestemmelser for 
Kontrollkomiteen er presisert i organisasjonens vedtekter. 

Kontrollkomiteen kan ikke velges til tellekorpset under saken Valg av tellekorps, men 
fungerer som vara i en situasjon der deler av tellekorpset er inhabile. 

§ 13 Redaksjonskomité 

Dersom Landsmøtet finner det hensiktsmessig kan det velge en eller flere 
redaksjonskomiteer. Kun delegater, varadelegater, Sentralstyret og Kontrollkomiteen kan 
velges til redaksjonskomité på Landsmøtet. 

1. En redaksjonskomité skal bestå av inntil 3 landsmøterepresentanter. 

2. En redaksjonskomité skal samordne innkomne forslag ved å: 

a) Lage hefter med forslagene, nummerert og kategorisert. 

b) Foreslå egne forslag for å bedre språket eller lage kompromisser mellom forslag med 
samme intensjon. 

c) Dele opp forslag der det er naturlig. 

3. Innstillinger: 

a) Komiteen kan innstille på om hvorvidt forslag kan vedtas, avvises, eller ikke 
realitetsbehandles. 

b) Komiteen skal innstille på forslag av redaksjonell art. 

c) Komiteen skal komme med konsekvensforklaring til de forslag hvor dette er nødvendig. 

d) Komiteen skal søke å sikre et strukturert dokument, og skal opplyse landsmøtet om 
motstridende forslag som blir foreslått. 

4. Samarbeid: 

a) Komiteen skal utvikle voteringsorden i samarbeid med møteledere. 

b) Komiteen skal forhøre seg med kontrollkomiteen om et forslag kan realitetsbehandles 
dersom det er tvil. 



c) Komiteen skal hente råd fra utenforstående der dette kan være hensiktsmessig, som 
forslagstiller, og arbeidsutvalget. 

 

§ 14 Valg 

Personer som stiller til valg, må annonsere dette til Valgkomiteen. Personer som ønsker å 
opprettholde sitt kandidatur selv om de ikke blir innstilt av Valgkomiteen, må annonsere 
dette til Valgkomiteen. Ved møtestart fastsettes frist for å melde kandidatur. Denne 
tidsfristen kan ikke være mindre enn en time etter at innstillingen blir lagt frem. 

 

Saken valg følger denne rutinen. Der ikke annet er fastgitt, er taletiden 3 minutter. I valg av 
leder, politisk nestleder og organisatorisk nestleder er valgtaletiden satt til 5 minutter. 

 

Når saken valg åpner presenteres innstillingen på sentrale tillitsverv og revisor. 

 

Hver plass ved særskilt valg tas opp med følgende rutine: 

a. Valgkomiteen, Sentralstyret eller Kontrollkomiteen presenterer sin innstilling. 

b. Den innstilte holder sin valgtale. 

c. Ordstyrer spør om det finnes andre kandidater. 

Dersom det finnes andre kandidater: 

a. En støttetaler for hver øvrig kandidat holder en redegjørelse for sin kandidat. 

b. Hver kandidat ut over den innstilte holder valgtale. 

c. Det gis anledning til ytterligere 1 støttetale per kandidat. 

Dersom det finnes flere enn 5 kandidater til vervet: 

a. Kandidatene deles opp i tilfeldige grupper med samme størrelse. 

b. Det gjennomføres avstemning i hver enkelt gruppe. 

c. De kandidatene som vinner et simpelt flertall i hver sin gruppe går videre til andre 
valgomgang. 

d. Andre valgomgang gjennomføres som beskrevet under. 

Selve avstemningen gjennomføres på følgende måte: 

a. Alle stemmeberettigede avgir sin stemme. Når alle har stemt informerer møteledelsen om 
resultatet, resultatet skal ikke vises. 

b. I en situasjon der ingen har fått over halvparten av stemmene gjennomføres det omvalg mellom 
de to kandidatene med flest stemmer. Ved avgjørende stemmelikhet skal det gjennomføres omvalg 
mellom disse kandidatene, der den med færrest stemmer i omvalget elimineres. 

c. I en situasjon der en kandidat har får over halvparten av stemmene regnes denne som valgt. 



e. Ved gjentatt stemmelikhet utfører møteledelsen loddtrekning, uten å informere landsmøtet om 
det. 

§ 15 Endring i forretningsorden 

Denne forretningsorden gjelder for organisasjonens Landsmøter og mellom møtene, med 
mindre Landsmøtet vedtar å fravike forretningsorden. 

Endringer trer i kraft umiddelbart med mindre annet er vedtatt 


