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 1 

Forretningsorden  2 

 3 
Bakgrunn for saken: 4 
Forslag til forretningsorden er basert på NSFs Landsmøte ordinære forretningsorden. 5 

Bestemmelser omkring personvalg er regulert av NSFs valgreglement. Valgreglementet er nærmere 6 

beskrevet i sak 7 – valg.  7 

 8 

Under årets årsmøte vil all avstemning skje elektronisk gjennom møtesystemet EasyMeet. Her vil det 9 

være synlig hva som skal trykkes på under valg. Dersom det skulle oppstå elektroniske utfordringer 10 

under Årsmøtet, vil det bli benyttet de utdelte stemmeskiltene med mindre det er skriftlig valg.  11 

 12 

Vedtektenes §6 definerer hvem som har tale-, forslags- og stemmerett på Årsmøtet: 13 

 14 

Uttale-, forslags og stemmerett: 15 

• Fylkesrepresentantene 16 

• Delegater fra høgskolene/universitetene 17 

 18 

Uttale-, og forslagsrett: 19 

• Studentstyrets medlemmer 20 

 21 

Uttalerett: 22 

• Stab 23 

 24 

Årsmøtet kan innvilge uttalerett til gjester. 25 

 26 

Forslag til forretningsorden: 27 
 28 

1) Tale-, replikk og taletid 29 

a) Taletiden for saksinnlederne begrenses ikke 30 

b) De forslagsberettigede melder seg til forretningsorden, dagsorden og replikk ved å trykke på 31 

knappene som viser de ulike, på Ipaden. 32 

c) Under generell debatt, er taletid satt til to minutter. Nedtelling ved talerstolen vil vises på 33 

skjermen. 34 

d) Det er anledning til å be om replikk. Med det menes en kort kommentar (maksimum 1 minutt) 35 

vedrørende siste debattinnlegg. Det gis anledning til 2 replikker etter hvert innlegg. Det gis 36 

anledning til svarreplikk for innleggsholder. 37 

 38 

e) Med godkjenning av de stemmeberettigetes flertall kan ordstyreren, om nødvendig, ytterligere 39 

redusere taletiden. 40 
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f) Man tegner seg til talerlisten ved å trykke på Ipaden. Deltakere uten nummertegn må melde 41 

fra til stab før årsmøtet starter torsdag 20. juni kl. 13:00. 42 

g) Før strek settes, refereres talerlisten. 43 

 44 

 45 

2) Forslag og vedtak  46 

a) Forslag må leveres elektronisk. 47 

b) Dersom flere forslag til vedtak foreligger, skal ordstyreren foreslå avstemmingsrekkefølgen.  48 

c) Redaksjonskomiteen skal levere sine kommentarer til protokollfører. Redaksjonskomiteen må 49 

så redegjøre for forslaget muntlig på talerstolen.  50 

d) Årsmøtet fatter sine vedtak med simpelt flertall blant de stemmeberettigede som er tilstede. 51 

e) Ved strek for talerlisten må forslag som ønskes fremmet være levert. Ordstyrer refererer 52 

disse. Forslag som ikke er levert eller fremmet muntlig fra talerstolen før det er satt strek, 53 

behandles ikke.  54 

f) Forretningsorden vedtas med simpelt flertall.  55 

 56 

3) Endringer  57 

a) Endringer i den vedtatte forretningsorden må ha 2/3 flertall.  58 

b) Endringer til sakslisten må vedtas med 4/5 flertall av de stemmeberettigede. 59 

 60 

 61 

 62 

 63 

Studentstyret anbefaler årsmøtet å fatte følgende vedtak 64 

Årsmøtet godkjenner fremlagt forretningsorden. 65 

 66 

 67 

 68 

 69 

Med vennlig hilsen 70 

 71 

 72 

Sebastian Dahl 73 

Studentleder 74 


