
Fylkesmøtet NSF Hedmark 27. mars 2019



Sak 1/19 Oppnevning av ordstyrere

Fylkesstyret anbefaler fylkesmøtet å oppnevne 2 ordstyrere

Fylkesstyrets forslag til vedtak:

Til ordstyrere oppnevnes fylkesleder Ingunn Holtklimpen og 

rådgiver Thomas Lykken, begge NSF Oppland



Sak 2/19 Godkjenning av forretningsorden

Fylkesstyret viser til vedlegg 1 og ber fylkesmøtet om 

å godkjenne forslaget til forretningsorden.

Fylkesstyrets forslag til vedtak: 

Fylkesmøtet godkjenner forslag til forretningsorden.



Godkjenning av forretningsorden

I tillegg til valgte delegater er deltakerne på fylkesmøte: fylkesstyrets medlemmer, fylkesleddets nominasjonskomité, 

fylkesleddets hovedtillitsvalgte, lokale faggruppeledere og - uten stemmerett, men med uttale og forslagsrett, i den 

grad disse ikke er valgt som delegater. 

Deltakerne tegner seg på talerlisten ved å vise nummerskilt til møteleder, disse blir ropt opp i tur og orden. 

Delegatene har hvite nummerskilt. Ved replikker, dvs kommentarer/spørsmål til siste ”taler”, skal det vises rødt skilt 

sammen med nummerskilt.

Replikker til forretningsorden (dvs gjennomføring av møtet) varsles ved å vise rødt skilt. Disse replikkene går foran alt 

annet på talerlisten.   

Taletid ved debattinnlegg/kommentarer blir begrenset til 3 minutter. Møteleder varsler muntlig når det gjenstår et halvt 

minutt av tilmålt taletid. Om nødvendig kan taletiden reduseres med godkjenning fra flertallet av de 

stemmeberettigede.

Maksimal talelengde på replikk er 1 minutt 

Møteleder avgjør når det skal settes strek i debatten, tegning på talerlisten etter strek er satt blir avvist. Før strek blir

satt skal talerlisten refereres.

Det er kun delegatene som har stemmerett. Ved valg blir dørene stengt. Ingen får komme inn eller forlate salen etter at 

valg er annonsert.

Når valg er annonsert, skal delegatene vise nummerskilt for å få tildelt stemmeseddel. Ved feil avmerking               

deles det ut ny stemmeseddel i bytte mot den ”gamle” som skal makuleres av tellekomitéen. 

Fylkesmøtet er åpent for medlemmer og disse har uttalerett, men ikke forslags- og stemmerett.

Fylkesstyret anbefaler fylkesmøtet å godkjenne forslag til forretningsorden

Vedlegg 1



Sak 3/19 

Godkjenning av innkalling/bekjentgjøring

Fylkesstyret ber fylkesmøtet godkjenne 

innkalling/bekjentgjøring

Fylkesstyrets forslag til vedtak:

Fylkesmøtet godkjenner innkalling/bekjentgjøring



Sak 4/19  Godkjenning av sakslisten

Fylkesstyret ber fylkesmøtet om å godkjenne sakslisten

Forslag til vedtak: 

Sakslisten godkjennes
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Sak 5/19 Oppnevning av 2 medlemmer til 

å underskrive protokollen

Fylkesstyret ber fylkesmøtet oppnevne 2 medlemmer til 

å underskrive protokoll fra fylkesmøtet

Fylkesstyrets forslag til vedtak:

Til å underskrive protokollen velges Ellen Solberg og 

Bente Aaland



Sak 6/19 Oppnevning av til tellekomite.

Fylkesstyret ber fylkesmøtet oppnevne 3 medlemmer til 

tellekomite.

Fylkesstyrets forslag til vedtak:

• Som tellekomite oppnevnes Anne Konttorp, Marita 

Leet og Brita Samuelsen



Sak 7/19    Valg

GODKJENNING AV KANDIDAT, FORESTÅTT ETTER FRIST

KANDIDATEN GODKJENNES VED 2/3 FLERTALL I FYLKESMØTET

KRYSS AV FOR;

JA - FOR Å GODKJENNE KANIDIDATUR OG 

NEI - FOR Å AVVISE KANDIDATUR





Sak 7/19  Valg

Valg på faste delegater

DET SKAL SETTES 6 KRYSS



Sak 7/19  Valg

Valg på varadelegater

DE SKAL RANGERES FRA 1 TIL 6



LM-Delegasjon



Varadelegater LM


