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1.

Beslutningsdyktighet

1.1

Representantskapet er beslutningsdyktig med de fremmøtte godkjente representanter
(§11.5).

2.

Møteleder (Dirigent)

2.1

Representantskapsmøtet settes av forbundspresidenten eller den som møter i dennes sted.
Deretter velges umiddelbart dirigent, referent samt to representanter til å underskrive
protokollen. Disse skal også virke som stemmekontrollører (§11.1.1).

2.2

Dirigenten skal lede forhandlingene, påse at møtereglementet følges, gi ordet til talerne,
bestemme at avstemning skal skje samt opplyse resultatet av avstemninger.

2.3

Dirigenten kan foreslå for møtet
•
•
•
•
•

at talerlisten avsluttes
at taletiden innskrenkes
at en debatt avbrytes, innskrenkes eller avsluttes
at møtet midlertidig heves
at en taler kan tillates å gå utenfor dagsorden eller forretningsorden

2.4

Dirigenten er alltid underlagt representantskapets myndighet og hans avgjørelser kan
nedstemmes med simpelt flertall.

3.

Avstemningsdefinisjoner

3.1

Simpelt flertall innebærer minst én stemme mer enn halvparten av de avgitte stemmer. De
som ikke avgir stemme (avstår), teller ikke.

3.2

Kvalifisert flertall (2/3 flertall) innebærer minst 2/3 av de avgitte stemmer. De som ikke
avgir stemme (avstår), teller ikke.

3.3

Ved lovendring kreves 2/3 flertall.

3.4

Ved stemmelikhet gjør dirigentens stemme utslaget, dog bare hvor det kreves simpelt
flertall. Dette gjelder ikke ved personvalg (kfr. lovenes §11.5).
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4.

Stemmerett

4.1

Stemmerett har bare de møtende godkjente representanter. Ved stemmelikhet trer punkt
3.4 i kraft.

4.2

Hver representant har én stemme, men har anledning til å møte med skriftlig
stemmefullmakt for andre representanter for samme forbundsklubb.
Fullmakter skal godkjennes av representantskapsmøtet. (NB! Representanter skal være
hovedmedlem av den forbundsklubb de representerer.) (Kfr. lovenes §6.3.)

4.3

Medlemmer av forbundsstyret og ansatte funksjonærer i forbundet kan ikke velges som
representanter og har ikke stemmerett.

5.

Forslagsrett

5.1

Ved siden av representantene har forbundsstyrets medlemmer forslagsrett, likeså dirigenten
i prosedyrespørsmål, kfr. 2.2 og 2.3.

6.

Talerett

6.1

Ved siden av representantene og medlemmene av forbundsstyret, har forbundets ansatte
funksjonærer samt representanter for de tilsluttede foreninger talerett.

6.2

Representantskapsmøtet kan vedta også å gi andre innbudte gjester alminnelig talerett, men
ikke til sak under behandling.

7.

Behandling av forslag

7.1

Alle forslag som står oppført på dagsordenen, anses som riktig fremmet.

7.2

Alle andre forslag, unntatt de forslag som dirigenten kan stille, kfr. 2.2 og 2.3, må
fremsettes av én med forslagsrett.

7.3

Bare ett forslag ad gangen kan behandles.

7.4

Et endringsforslag til et fremsatt forslag skal fremmes som i 7.2. Når et endringsforslag er
tatt opp til behandling, kan bare endringsforslaget diskuteres. Før endringen er vedtatt eller
nedstemt, kan man ikke gå tilbake til hovedforslaget. Endringsforslag kan vedtas med
simpelt flertall, bortsett fra endringsforslag til fremsatte lovforslag, der 2/3 flertall kreves,
kfr. lovenes §20.2.
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7.5

Forslag om å gå til omgående votering kan fremmes og må støttes, men ikke diskuteres.
For vedtak kreves 2/3 flertall. Etter slikt vedtak skal votering skje omgående.

7.6

Spørsmål til dagsordenen eller til forretningsordenen har preferanse, og krever ikke støtte.
Dirigenten treffer avgjørelsen i disse sakene, med det forbehold at møtet med simpelt
flertall kan omgjøre avgjørelsen, dog forutsatt at dette ikke strider mot forbundets lover.

7.7

Forslag om innskrenkning av taletid eller avslutning av talerlisten fra andre enn dirigenten
kan fremsettes. Slike forslag går til omgående votering og avgjøres ved simpelt flertall.

7.8

Dirigenten skal avgjøre om det skal brukes talerliste. Dirigenten kan også be om å få
innlegg for eller imot et fremsatt forslag. Ingen må ta ordet uten dirigentens samtykke.

7.9

Én som stiller et forslag har rett til å tale for dette, dersom det ikke av forretningsordenen
fremgår at forslaget ikke kan diskuteres.

8.

Avstemningsprosedyre

8.1

Vanlige avstemninger foregår ved håndsopprekking. Dirigenten fastslår, eventuelt ved
hjelp av stemmetellerne, om forslaget er vedtatt eller ikke.

8.2

Votering ved navneopprop kan forlanges av én representant og må støttes av en annen. Det
kreves 2/3 flertall for slikt vedtak. Forslaget kan ikke debatteres.

8.3

Forslag om skriftlig votering, der dette ikke forlanges av forbundets lover, kan fremsettes
av én representant. Forslaget krever simpelt flertall for å vedtas. Det kan ikke debatteres.

8.4

De to representanter som skal underskrive protokollen har også ansvaret for å registrere
stemmer ved nvneopprop og for å telle skriftlige stemmer.

8.5

Ved enhver votering ved håndsopprekking, kan én representant forlange kontravotering.

9.

Begrensning av forretningsordenen

9.1

Dersom denne forretningsorden på noe punkt strider mot forbundets lover, går lovene
foran.

9.2

Representantskapsmøtet kan fravike forretningsordenen ved enstemmig vedtak.
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10.

Vedtak om forretningsorden

10.1

Denne forretningsorden er vedtatt i representantskapsmøtet 22. juni 1985 og trer i kraft
umiddelbart etter at den er vedtatt.

10.2

Forretningsordenen kan endres av representantskapsmøte med simpelt flertall, etter at
forslag om dette er fremsatt på vanlig måte som sak til representantskapsmøte.

