HVA BETYR DET? ORDLISTE FOR LANDSMØTET 2022
ORD
akklamasjon
arbeidsprogram
arbeidsutvalg

benkeforslag
budsjett

dagsorden
delegat

direktemedlemmer

dissens
forretningsorden
forslagsrett
forslagstiller
fravikelse
fremme forslag
HEF
IHEYO

BETYDNING
Å stemme for noe ved klapping. Kan brukes
dersom det bare er én kandidat.
Et dokument som sier hva HU skal jobbe
med i en periode
Et utvalg i Sentralstyret som har utvalgte
oppgaver, der hovedoppgaven er å styre
HU på en uke til uke-basis
Å fremme en annen kandidat til et verv enn
det som er foreslått i innstillingen
En oppstilling over forventede inntekter og
kostnader i løpet av en bestemt periode, for
eksempel et år. Brukes som grunnlag for
regnskap
Dagsorden er en slags timeplan med liste
over saker som skal behandles i et møte.
Delegater er valgte representerer for de
medlemmene i enten sitt lokallag eller for
alle uten et lokallag. Sentralstyrets leder har
også delegatstatus. Delegater har
stemmerett.
Medlemmer som ikke er medlemmer av et
lokallag i HU, er kalt direktemedlemmer.
Direktemedlemmer har eget valg av
delegater.
Uenighet som regel fra mindretall som
fremmer alternativt forslag.
En forretningsorden er regler for hvordan
landsmøtet skal gjennomføres.
Hvem som har lov til å komme med forslag i
saker som landsmøte behandler
Den som kommer med et forslag
Å gå bort fra noe man egentlig hadde
bestemt
Alle forslag på refereres fra talerstolen og
leveres inn skriftlig
Human-Etisk Forbund, Humanistisk
Ungdoms selvstendige moderorganisasjon.
International Humanist and Ethical Youth
Organization, paraplyorganisasjon for
humanistiske ungdomsorganisasjoner i
verden

innlegg

Si noe fra talerstolen. Se «REPLIKK»

konstituering

Et landsmøte må først konstituere seg for å
være gyldig. Konstitueringen innebærer at

LNU

ordstyrer

protokoll

protokolltilførsler
protokollunderskrivere

redaksjonskomité
referent

regnskap
replikk

revisor

svarreplikk

sentralstyre

taleliste

taletid

tellekorps
uttalelser

valgkomité

delegatene på Landsmøtet godkjenner at
alle vedtekter og protokoller har blitt fulgt.
Landsrådet for Norges Barne- og
Ungdomsorganisasjoner, en
paraplyorganisasjon.
Den som styrer en diskusjon eller debatt på
et landsmøte. En ordstyrer har kontroll på
talelisten, som er hvem som har skrevet seg
opp til innlegg
Et referat fra landsmøte, der det blant annet
står hva som har blitt vedtatt
Når en delegat ønsker å legge til noe i
protokollen, som ellers ikke ville blitt notert
De som går gjennom protokollen i ettertid
og ser at alt som skal ha blitt nedført har
blitt det og deretter signerer
En komite som har som oppgave å redigere
utkast til vedtak eller uttalelser
Skriver ned det som skjer under møtet av
saker, det som er av forslag og det som blir
vedtatt
Regnskap er en oppstilling over inntekter,
utgifter, eiendeler og gjeld
Et svar på et innlegg, gitt av en person med
talerett. Har begrenset tid. Se
forretningsorden
En utenforstående person som ser
igjennom regnskapet. Ser etter feil og
mangler. Skriver om regnskapet er ført i
god orden eller ei.
Den som holdt innlegg har mulighet til å
svare på replikk, hvor lang tid man har
spesifiseres i forretningsorden
Valgte personer i ulike verv som består av
leder, nestleder, økonomileder,
styremedlemmer og varamedlemmer
Liste over dem som skal holde innlegg til
sak. Blir ofte referert til under lange
debatter slik at man kan ha oversikt over når
man skal snakke fra talerstolen
Den som holder et innlegg har noen
minutter til å tale for en sak. Antall minutter
er spesifisert i forretningsorden
De teller ved votering slik at man vet hva
resultatet av voteringen ble
Er et dokument som sier noe om et
standpunkt HU tar, som landsmøtet tar
stilling til og må vedta
En gruppe valgte mennesker som finner
kandidater og legger fram forslag til hvilke
kandidater man bør velge til sentralstyret

vedtekter
verv

votering

voteringsorden
årsberetning
årsmøte

Er organisasjonens lover og regler, samt at
de sier hva vi er og formålet vårt er
Et verv kan for eksempel være
"sentralstyremedlem" eller "vara i
valgkomiteen", det vil si en frivillig plikt eller
oppgave man tar på seg og blir valgt for
Avstemning, en prosess der alle delegater
med stemmerett har muligheten til fremme
hvilket standpunkt de støtter ved å gi
stemmetegn (skriftlig på lapp,
håndsopprekning eller akklamasjon)
Rekkefølgen for voteringer
Et dokument som forklarer og forteller om
året som har gått
Høyeste organ i lokallaget der man
stemmer over saker til årsmøtet, velger
delegater til landsmøtet, godkjenner
regnskap, budsjett og nytt styre

