Forretningsorden
Landsmøte Norges kulturvernforbund 2018

1. Opprop
Årsmøtet starter med at sekretariatet foretar navneopprop, kontroll av eventuelle
fullmakter og utdeling av stemmesedler. Alle tilstedeværende med talerett tildeles
nummertegn.
2. Representasjon
a. Hver medlemsorganisasjon har rett til å møte med både stemmeberettigede
representanter og observatører.
b. Kun de medlemsorganisasjonene som har betalt årets kontingent har stemmerett på
årsmøtet.
c. Antall stemmer beregnes ut fra den kontingenten medlemsorganisasjonen betalte for
inneværende år.
d. Antall stemmer fordeles slik at medlemsorganisasjoner som betaler
* over 2/3 av maksimal kontingent har fire stemmer
* inntil 2/3 av maksimal kontingent har tre stemmer
* under 1/3 av maksimal kontingent har to stemmer
e. Hver medlemsorganisasjon er representert ved de stemmer som organisasjonen har.
f. Medlemsorganisasjon som ikke er til stede, kan avgi sine stemmer ved skriftlig fullmakt.
3. Møteleder
Under ledelse av styreleder velges møteleder basert på forslag fra styret og eventuelt
ytterligere forslag. I tillegg velges en ekstra møteleder dersom den valgte møteledere blir
forhindret fra å lede møtet eller erklærer seg inhabil i en bestemt sak. Møteleder tiltrer
deretter og leder møtet.
4. Årsmøteprotokoll
Årsmøtet velger en som har ansvar for føring av årsmøteprotokoll.
I protokollen skal bare føres navnet på de som deltar i debatten, en kortfattet liste over de
temaer som blir reist, forslag, navnene på de som kommer med forslagene, stemmetall og
endelig vedtak. Landsmøtet velger to til å skrive under protokollen.

5. Konstituering
Landsmøtet konstitueres med samlet godkjenning av representasjon og fullmakter,
godkjenning av forretningsorden, godkjenning av innkalling og dagsorden.
6. Behandling av sakene
Landsmøtesakene i henhold til godkjent saksliste behandles med utgangspunkt i utsendte
dokumenter, forslag og muntlig gjennomgang. Nye typer saker kan ikke fremmes under
årsmøtet.
7. Saker til behandling under årsmøtet vil normalt være:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Godkjenne årsberetning og årsregnskap med revisors beretning.
Fastsette kontingent for kommende kalenderår.
Drøfte forslag til budsjett og arbeidsprogram for kommende periode.
Behandle saker fremmet av medlemsorganisasjonene og styret
Behandle forslag til endringer av vedtektene
Foreta valg av leder, nestleder, styremedlemmer og vara styremedlemmer for to år.
Fastsette eventuell godtgjørelse til styremedlemmene etter forslag fra valgkomiteen.
Velge valgkomité for to år etter forslag fra styret. Landsmøte fastsetter
valgkomiteens instruks.
Velge revisor etter forslag fra styret i landsmøtets utsendte sakspapirer

8. Forslag- og talerett
Bare stemmeberettigede representanter, medlemmer av styret og valgkomiteen og
generalsekretæren har talerett og forslagsrett. For å gi kortfattede saksopplysninger kan
møteleder, styret eller generalsekretæren gi ordet til andre tilstedeværende. De som ønsker
ordet må gi tegn om dette ved å vise tildelt nummertegn.
9. Taletid
Ved avslutning av ordskifte om de ulike sakene, har møteleder/e ved behov rett til å foreslå
begrensing av taletiden for innlegg og eventuelt replikk, og å sette strek ved inntegnede
talere/innlegg. Representantene kan ha ordet to ganger til samme sak, første gang inntil 5
minutter, andre gang inntil 2 minutter.
10. Forslag
Alle nye forslag må framsettes skriftlig, og være undertegnet med forslagstiller sitt navn og
medlemsorganisasjon. Etter at strek er satt, er det ikke lenger anledning til å komme med
ytterligere forslag eller trekke tilbake forslag som er satt frem tidligere. Møteleder/e skal i
god tid gjøre oppmerksom på dette.

11. Protokolltilførsel
Dersom noen ønsker protokolltilførsel, må dette fremlegges skriftlig med forslagstiller sitt
navn og medlemsorganisasjon.
12. Avstemning
Løpende beslutninger under de enkelte landsmøtesaker krever absolutt flertall (mer enn
halvparten av avgitte stemmer). Avstemning skjer ved håndsopprekning. Beslutning om
vedtekter krever 2/3-dels flertall.
13. Valg
Valg skjer skriftlig dersom noen forlanger det og mer enn en kandidat er foreslått. Dersom
det er stemt på fler enn to ved valg av leder, skal det være omvalg når ingen har fått mer
enn halvparten av stemmene. Kandidaten med minst stemmer går ut for hver runde til det
kun er bare to å velge imellom. Får disse to likt stemmetall, blir valget avgjort ved
loddtrekning. Dersom det blir stemt på bare to lederkandidater og begge får like mange
stemmer, skal det være omvalg. Er stemmetallet likt ved annen gangs avstemning, skal
valget avgjøres ved loddtrekning. Ved de andre valgene er de valgt som får flest stemmer.

