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Forretningsorden for  
Agder SVs representantskap 
 
Vedtatt av representantskapet 14. mai 2022 
 
1. MØTET 
Representantskapsmøtene er åpne, med mindre representantskapet vedtar noe annet for det 
enkelte møte eller for en sak. 
 
2. DELTAKERNES RETTIGHETER 
 
2.1 Full tale-, forslags- og stemmerett har: 
a) Valgte representanter fra lokallagene og Agder SU, 28 i tallet 
b) Fylkesstyrets medlemmer, 13 i tallet 
c) Utvalgsledere som ikke allerede inngår i a) og b) 
 
2.2 Tale- og forslagsrett har: 
a) Fylkesstyrets årsmøtevalgte varamedlemmer 
b) Fylkestingsrepresentanter 
c) Fylkessekretær 
 
2.3 Talerett kan gis til: 
a) Inviterte innledere og debattdeltakere 
b) Observatører 
 
3. OPPMØTE OG FORFALL 
 
Medlemmene skal være til stede på hvert møte med mindre de har gyldig forfall. Forfall 
meldes fra til fylkessekretær, så raskt som mulig etter innkalling.    
 
Ved forfall fra representanter fra lokallaga og SU har det respektive laget ansvar for å kalle 
inn vararepresentant og omdele sakspapirer.    
 
Ved forfall fra direktevalgte fylkesstyremedlemmer har fylkessekretær ansvar for innkalling av 
vararepresentant og utsending av sakspapirer til denne.    
 
De årsmøtevalgte varamedlemmene til fylkesstyret innkalles til møtet.  
 
Minst halvparten av representantskapets medlemmer må være til stede for at møtet skal 
være vedtaksdyktig. Dersom lokallag ikke har klart å oppnevne representanter til 
representantskapet, trekkes dette også fra når det beregnes hvilket antall medlemmer som 
utgjør et fulltallig representantskap. 
 
4. INNKALLING OG UTSENDING AV SAKSPAPIRER 
 
Det innkalles til representantskapsmøte senest 14 dager før møtet. Innkalling og utsending av 
dagsorden, protokoll og sakspapirer skjer på e-post.  
 
Sakspapirer kan deles med andre medlemmer i SV dersom ikke annet er presisert i 
behandlingen av enkelte saker. 
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5. UTTALELSER 
 
Forslag til uttalelser må sendes inn senest 7 dager før møtet. AU innstiller på hvordan 
innsendte uttalelser behandles i representantskapet. Et eller flere av følgende kriterier legges 
da til grunn for at en uttalelse blir behandlet i møtet:    

• Uttalelsen gjelder en avklaring av fylkeslagets poltikk    
• Uttalelsen omhandler et politikkområde eller standpunkt hvor fylkeslaget ikke har tatt 

stilling    
• Uttalelsen bidrar til at partiet setter dagsorden    
• Innholdet skal ikke avgjøres i andre prosesser i landsstyret eller på landsmøtet  

 
6. KONSTITUERING 
 
Under punktet konstituering godkjennes innkalling og saksliste, før det foretas valg av dirigent 
og sekretær. Representantskapet godkjenner protokollen fra forrige møte. Dersom saker som 
skal behandles gir behov for det, kan det settes ned en eller flere redaksjonskomiteer. 
 
7. PROTOKOLL 
 
Protokollen fra representantskapsmøtet skal alltid inneholde: 

• Oversikt over møtedeltakere og antall stemmeberettigede 
• Oversikt over saker som blir behandlet 
• Oversikt over eventuelle innledere 
• Oversikt over forslagsstillere og forslag som blir votert over, samt stemmetall der dette 

er aktuelt 
• Vedtak 

 
8. AVSTEMNINGER 
 
Forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt, unntatt til forretningsorden. Dirigenten skal 
gjøre det helt klart når strek settes, og dirigenten foreslår en voteringsorden. Avstemning 
skjer normalt ved håndsopprekking. Dirigenten foretar opptelling dersom det er aktuelt.  
 
Avstemninger skjer skriftlig dersom noen krever det. Ved stemmelikhet i saker gjennomføres 
omvoteringer. Ved fortsatt stemmelikhet avgjør leders dobbeltstemme.  
 
9. TALETID   
 
Forslag som fremmes skal refereres innen tilmålt taletid. Til vanlig er taletiden på hver sak 
satt til 3 minutter for første innlegg og 2 minutter for øvrige innlegg fra samme representant, 
dersom ikke annet er bestemt. Minoritetsspråklige deltagere som ønsker det kan få 1 minutt 
ut over den fastsatte taletiden. Deltageren må selv gjøre dirigenten oppmerksom på ønsket 
om utvidet taletid.    
 
Det er anledning til inntil 2 replikker og 1 svarreplikk a 1 minutt til hvert innlegg.  
 
Ordet til forretningsorden må ikke overskride 1 minutt. Ingen kan ha ordet til forretningsorden 
mer enn 2 ganger i samme forretningsordensdebatt.    
 
Dirigent kan ved behov innskrenke antall innlegg per representant per debatt. Dirigent har 
fullmakt til å prioritere kvinner høyere på talerlisten.  
 
 


