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Forretningsorden landsmøtet 2018 
 
 
 
1. Tale-, forslags- og stemmerett 
Alle delegater fra lokallag, kvinneutvalg, brigadeprosjekt og landsstyre i Latin-
Amerikagruppene Norge har tale-, forslags- og stemmerett. En representant fra hver 
assosierte medlemsorganisasjon har tale- og forslagsrett. Alle medlemmer av Latin-
Amerikagruppene i Norge kan møte som observatør med tale- og forslagsrett. Må 
delegaten forlate møtelokalet under møtet må det søkes permisjon til ordstyrerbordet. 
Eventuelle varaer må innkalles før Landsmøtet.  

2. Konstituering 

Ved møtets begynnelse velges: 

• Ordstyrere 

• Referenter som fører protokoll 

• Tellekorps 

• Aktuelle redaksjonskomiteer 
 
Protokollen skal inneholde: 

• Hvilke saker som blir behandlet 

• Alle forslag som fremsettes 

• Alle vedtak som fattes, samt stemmetall der dette er aktuelt 

3. Debatt 

Inntegning til debatt skjer ved fremvisning av delegatskilt. Hver delegat har anledning til 
å holde tre innlegg i hver debatt. Et innlegg på maksimalt tre minutter og de andre 
innleggene på maksimalt to minutter. Dersom det av tidshensyn innføres ytterligere 
begrensninger i taletiden kan også anledningen til annengangsinnlegg bortfalle. 
 
Som hovedregels brukes innlegg. Replikk benyttes når det er en rettelse eller et svar på 
noe en selv har sagt i et innlegg, ikke for å forsvare innhold i tidligere innlegg. Ordet til 
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replikk kreves ved å rekke rødt ark pluss delegatskilt i været. Taletid er maksimalt ett 
minutt.   
 
Ordet til forretnings-, dags- og voteringsorden kreves ved å rekke delegatskilt og grønt 
ark i været. I forretningsordendebatter er taletida maksimalt ett minutt.  
 
Ordstyrer har rett til å justere talerlisten og gi forrang til nye talere for å få flere stemmer 
inn i diskusjonen. 

4. Forslag 

Forslag må fremmes muntlig før strek settes i den aktuelle debatten. Forslag må leveres 
skriftlig til ordstyrer innen tidsfrist definert i dagsorden. Alle forslag må undertegnes av 
den som fremmer det. Før strek settes skal alle forslag refereres.  

5. Avstemninger 

Avstemning skjer ved å vise delegatskiltet. 
 
Endringer i plattformen og vedtektene, samt vedtak om å oppløse Latin-
Amerikagruppene i Norge, krever to tredels flertall av de tilstedeværende 
stemmeberettigede. Øvrige vedtak fattes ved simpelt flertall.  
 
«Simpelt flertall for et standpunkt oppnås i en avstemning når det får flest stemmer. Det 
trenger ikke oppnå over 50 prosent av stemmene.» (Store norske leksikon) 
 
Opptelling foretas av tellekorpset dersom ordstyrerne mener det er tvil om utfallet eller 
dersom 1/3 av delegatene krever det. 
 
Skriftlig votering ved personvalg skjer dersom en delegat krever det. 
 
6. Mandat for redaksjonskomiteene  
 
1. Komiteene skal bestå av 3 delegater til landsmøtet  
2. Komiteene 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) Bistå forslagsstillere med å formulere forslag. 
d) Komiteene skal hente råd fra utenforstående der dette kan være 
hensiktsmessig, som forslagstiller, arbeidsutvalget og forberedende komiteer.  

3. Fremleggelse:  
a) Komiteen skal komme med konsekvensforklaring til de forslag hvor dette er 
nødvendig.  
b) Komiteens fremleggelse er rådgivende, og opprinnelig forslag vil bli lagt til 
grunn. 

 


