
           Vedlegg 3 

 

 

Forretningsorden. 
 

1. Tinget ledes av den/de valgte dirigenter. Disse ordner seg imellom ledelsen av  

tinget. Protokollen føres av de valgte referenter, som selv fordeler arbeidet. 

 

2. Representantene forlanger ordet ved å rekke opp sitt nummerskilt. 

 

3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. 

 

4. Med unntak for innledningsforedraget, og for de representanter hvis forslag står 

i sakslisten, settes taletiden til 5 min. første gang og 3. min. andre og tredje gang. 

 

5. Til forretningsorden gis ikke ordet mer enn 1 gang og høyst 1 min. for hver sak. 

 

6. Dirigentene kan foreslå forkortning av taletiden og strek for de inntegnede talere. 

 

7. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigent/-ene, og må være undertegnet med 

organisasjonens og representantens navn. 

 

8. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten. 

 

9. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake, og nye forslag ikke settes fram etter at 

strek er satt, eller etter at saken er tatt opp til votering. 

 

10. Forslag og vedtak føres i protokoll med antall avgitte stemmer for og mot 

 

11. Ved stemmegivning: 

 

a. Skriftlighet om det er mer enn et forslag eller om det er krav om det 

b. Alminnelig flertall av de avgitte stemmer, om ikke loven sier noe annet 

c. Blanke stemmer regnes som ikke avgitt 

d. Ved valg – enkeltvis: 

i. Om ingen oppnår mer enn halvparten av stemmene, foretas 

gjenvalg av de to med fleste stemmer 

ii. Om det ved omvalg er stemmelikhet, foretas loddtrekning 

e. Ved valg – samlet: 

i. For å være valgt må alle ha over halvparten av de avgitte stemmer 

ii. Om ikke tilstrekkelig antall kandidater oppnår tilstrekkelig antall, 

foretas omvalg og de velges som får flest stemmer 

iii. Om det ved omvalg er stemmelikhet, foretas loddtrekning 

 

12. Redaksjonskomite er tellekorps ved avstemminger. 

 


