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  3 

Forslag til vedtak fra fylkesstyret:  4 

  5 

1. Møtets forhandlinger er åpne så fremt ikke møtet bestemmer noe annet etter 6 

forslag fra delegater eller møteleder.   7 

  8 

2. Til å lede møtet velges det 2 dirigenter for å lege møtet. Dirigentene fordeler 9 

møteledelsen mellom seg.   10 

  11 

3. Det velges 2 referenter som skal sørge for at protokollen føres fortløpende i 12 

GoPlenum.  13 

  14 

4. Alle delegater har tale-, forslags- og stemmerett. Fylkeskontorets ansatte 15 

møter med tale- og forslagsrett. Observatører og gjester har talerett, men ikke 16 

forslags- og stemmerett.  17 

  18 

5. Taletiden er satt til 3 minutter per delegat. Dirigentene kan tillate 19 

replikkordskifte, også etter strek. For replikker og svar er taletiden begrenset 20 

til ett minutt. Dirigentene kan foreslå begrensninger, utvidelser og strek når 21 

dette er nødvendig. Dirigentene skal sørge for å opprettholde god orden i 22 

møtesalen. Dirigentene skal se til at talerne ikke blir avbrutt eller forstyrret. 23 

Forsamlingen eller andre må ikke krenkes i ord eller handling. Upassende eller 24 

fornærmende adferd eller tale er ikke tillatt. Ønsker den ene dirigenten å delta 25 

i ordskiftet, overlates ledelsen av forhandlingene til den andre dirigenten.  26 

  27 

6. I generaldebatten har delegatene rett til ordet en gang. Dirigentene kan tillate 28 

replikkordskifte. Dirigentene kan foreslå begrensninger, utvidelser og strek når 29 

dette er nødvendig.   30 

  31 



7. Alle endringsforslag til saker, herunder valg, arbeidsplan, resolusjoner m.m. 32 

skal leveres skriftlig på mail til nsp@sp.no snarest, men senest innen fredag 19. 33 

mars kl.08:00. Dette for at alt skal legges inn på GoPlenum i god tid før 34 

møtestart.  Frist for dagsaktuelle resolusjoner settes til kl. 10:00 lørdag 20. 35 

mars.   36 

  37 

8. GoPlenum benyttes for å tegne seg til innlegg eller replikk i hver enkelt sak.   38 

  39 

9. Årsmøtet fatter beslutninger ved alminnelig flertall der annet ikke fremgår av 40 

vedtekter; Et forslag får flertall blant alle ikke-blanke stemmer.   41 

  42 

10. I saker hvor det ikke er fremmet endringsforslag avholdes ikke aktiv votering 43 

med mindre delegater eller møtets dirigenter foreslår dette.   44 

  45 

11. Alle muter (slår av) sin mikrofon og slår av sitt kamera når de ikke har ordet. 46 

Kamera og mikrofon slås på når man har ordet. Innlegget avsluttes med «takk» 47 

slik at dirigenter og årsmøtet vet at innlegget er avsluttet.   48 


