Forretningsorden – Agder SVs årsmøte
Fylkesstyrets forslag til forretningsorden for årsmøtet i Agder SV 27.–28. februar 2021.

1.

Digitalt møte
Møtet gjennomføres i Zoom og GoPlenum. Møterommet i Zoom er åpent for alle
medlemmer og inviterte gjester.

2.

Deltakernes rettigheter

2.1

Til årsmøtet gjelder full tale-, forslags- og stemmerett for:
a) Delegater valgt av lokallagene og SU, etter modellen fastsatt i Agder SVs vedtekter.
Beregningen gjøres basert på antall betalende medlemmer per. 31.12.2020.
b) Fylkesstyret inklusive landsstyrerepresentanter, fylkestingsrepresentanter og
lokallagsrepresentanter. Fylkesstyret har ikke stemmerett ved beretning og regnskap.

2.2

Til årsmøtet gjelder tale- og forslagsrett for:
Alle medlemmer har tale- og forlagsrett på årsmøtet. 1. kandidat til Stortinget i VestAgder Solveig Skaugvoll Foss gis tale- og forslagsrett på årsmøtet.

2.3

Til årsmøtet gjelder talerett for:
Spesielt inviterte gjester har talerett på årsmøtet.

3.

Konstituering
Under punktet konstituering vedtas først dagsorden og det foretas deretter valg av
dirigenter og sekretærer. Dernest behandles forretningsorden og det foretas valg av
protokollvitner og valg til komiteer som er nevnt i forretningsorden.

4.

Redaksjonskomiteer
Årsmøtet velger ved møtets begynnelse det antall redaksjonskomiteer årsmøtet finner
behov for.

5.

Behandling av Forslag

5.1.

Generelt
Alle forslag, unntatt til forretningsorden, skal leveres skriftlig. Forslag som leveres før
møtestart leveres via forslagsskjema på nett. Forslag under møtet fremmes
fortrinnsvis i GoPlenum.
Forslag kan ikke framsettes etter at strek er satt, unntatt til forretningsorden. Før strek
settes, skal dirigenten referere forslag som ikke er framsatt fra talerstolen, og det skal
gis anledning til å levere forslag.
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5.2.

Innkomne forslag
Fylkesstyrets innstilling til innkomne forslag sendes delegatene og lokallaga seinest 7
dager før årsmøtet.
Lokallag kan fremme selvstendige forslag seinest 14 dager før årsmøtets åpning. På
årsmøtet kan deltakere med tale og forslagsrett kun opprettholde forslag som er
fremmet før fristen.
Endringsforslag til utsendte og framlagte forslag, samt arbeids- og organisasjonsplan,
budsjett og valg kan fremmes inntil strek er satt på årsmøtet. Redaksjonskomiteen for
arbeids- og organisasjonsplanen er unntatt denne fristen.
Det gjelder helt særegne forslagsfrister for vedtektsendringer. Årsmøtet kan bare
behandle forslag som er fremmet senest fire uker før årsmøtet, jf. §13-2, og det kan
derfor heller ikke fremmes endringsforslag til disse forslagene på årsmøtet.

5.3.

Uttalelser
Forslag til uttalelser skal leveres minst to dager før møtet, men kan leveres senest kl.
10 møtedagen dersom de omhandler særlig aktuelle saker. Endringsforslag til
uttalelser må være fremmet innen strek settes. Redaksjonskomiteen for uttalelser er
unntatt denne fristen.

6.

Avstemninger
Avstemninger skjer ved votering i GoPlenum.
Bortsett fra ved valg og vedtektsendringer krever vedtak alminnelig flertall av de
avgitte stemmer. Et forslag anses som falt dersom det er avgitt like mange stemmer
for og mot forslaget.
En kandidat er valgt dersom vedkommende får mer enn halvdelen av de avgitte
stemmer, der blanke stemmer telles med. Ved stemmelikhet gjennomføres ny
votering. Ved stemmelikhet også i andre valgomgang foretas det loddtrekning blant de
kandidater som har fått like mange stemmer.
Vedtektsendring kan bare vedtas med minst 2/3 flertall.

7.

Taletid
Ordet til innlegg eller replikk kreves i GoPlenum. Forslag som fremmes skal refereres
av forslagsstiller innenfor tilmålt taletid. Dersom ikke annet er vedtatt, har hver
representant rett til 2 innlegg pr. sak, et på inntil 3 minutter og et på inntil 2 minutter.
Det er anledning til en replikk og en svarreplikk på inntil 1 minutt til hvert innlegg.
Ordet til forretningsorden kreves i GoPlenum Innlegg til må ikke overskride ett minutt.
Ingen kan ta ordet mer enn to ganger til samme forretningsordendebatt.
Medlemmer med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett, kan tegne seg ved hjelp
av «Raise hand»-funksjonen i Zoom.

8.

Praktisk
Deltakernes mikrofon skal være mutet når de ikke har ordet.
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