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LM-sak 5.3/2019 Godkjenning av forretningsorden 

Landsstyret innstiller for landsmøtet: 
Landsmøtet vedtar følgende forretningsorden: 1 
 2 
 3 
1. Taletid 4 
Hver representant har rett til 2 innlegg til hver sak, det første innlegget på inntil 4 5 
minutter, det andre innlegget på inntil 3 minutter. Det er anledning til 2 replikker og 1 6 
svarreplikk til hvert innlegg.  Dirigentene kan innvilge innleder/forslagsstillere lengre 7 
taletid. Delegatene melder seg på talelisten ved å be om ordet elektronisk løsning. 8 
 9 
Til forretningsorden og til dagsorden gis ordet bare én gang og høyst 1 minutt til hver 10 
sak. Hver talers taletid løper fra det tidspunkt dirigenten gir ham/henne ordet. 11 
Dirigentene kan beslutte begrensning av taletid og inndra retten til replikk dersom 12 
dette er nødvendig for å gi alle inntegnede talere ordet innen den vedtatte 13 
tidsrammen. 14 
 15 
2. Replikker 16 
Replikker må knytte seg til det nærmeste foregående ordinære innlegg. Det er ikke 17 
adgang til å ta replikk til replikk. 18 
 19 
3. Strek 20 
Dirigenten foreslår strek for en debatt når dette synes nødvendig for å gjennomføre 21 
debatten innen den vedtatte tidsrammen. Vedtak om å sette strek for en debatt fattes 22 
med alminnelig flertall. Vedtak om å oppheve eller på annen måte bryte vedtatte 23 
tidsrammer, forutsetter 2/3 flertall.  24 
 25 
4. Forslag til vedtak 26 
Alle forslag til vedtak må leveres skriftlig ved at de sendes til dirigentbordet via den 27 
elektroniske løsningen. Det er ikke adgang til å sette fram eller trekke forslag når 28 
strek er satt for vedkommende debatt. 29 
 30 
5. Forslag til uttalelse 31 
Forslag til uttalelser må leveres skriftlig ved at de sendes til dirigentbordet via den 32 
elektroniske løsningen ved godkjenning av saksliste/tidsplan.                  33 
 34 
6. Voteringer 35 
Voteringer skjer ordinært ved håndsopprekning. Elektronisk votering skjer dersom 36 
dirigenter vurderer behov for det. Kongressen kan med alminnelig flertall vedta at en 37 
votering skal skje elektronisk. 38 
 39 
Med alminnelig flertall menes mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Valg skjer 40 
elektronisk dersom noen av de stemmeberettigede krever det.  41 
Valg skjer enkeltvis 42 
 43 
7. Protokolltilførsler 44 
Protokolltilførsler kan forlanges av alle representanter med forslagsrett. 45 
Protokolltilførsler må meldes innen behandlingen av saken er avsluttet og leveres 46 
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skriftlig via det elektroniske møtesystemet. Alle som er enig i protokolltilførselen 47 
melder dette før møtets slutt, via det elektroniske møtesystemet. 48 
 
 
Saksframstilling: 
I forbindelse med landsmøtet 2019 skal det benyttes elektronisk løsning. Det er 
inngått kontrakt med LO Media om en løsning som heter MyMeet. Dette systemet har 
vært utprøvd helt siden desember 2015 på landsstyremøter og på flere møter som 
FO-Studentene har avholdt. Det har også vært avholdt kurs i fylkesavdelingene i 
forhold til delegatene som skal bruke systemet. 
 
Landsmøtepapirer publiseres elektronisk innenfor de gitte frister, og delegatene får 
tilgang til papirene ved pålogging. Forslag til landsmøtet kan lagres på den enkelte 
delegats pålogging for så å kunne sendes til dirigentbordet når landsmøtet åpner. 
 
 


