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1. MØTELEDELSE 
Landsmøtet velger 2 dirigenter som har ansvaret for at forretningsordenen blir holdt. Dirigenten har 
rett til å uttale seg om, og avgjøre alle spørsmål som angår møtets forretningsorden innenfor 
rammene av denne. 
 
Dersom et medlem ikke holder seg til det spørsmålet som er under behandling, kommer med 
upassende eller fornærmelige uttrykk eller mistenkeliggjør beveggrunnene til en annen taler, skal 
dirigenten påtale dette, og hvis der gjentar seg, ta ordet fra taleren.  
 
 
2. DEBATT 
Talere tegner seg til debatt ved håndsopprekning. Når talerne som har tegnet seg har hatt ordet 
erklærer dirigenten debatten for avsluttet.  
 
Dirigenten kan foreslå begrensninger i taletiden, samt strek i debatten.  
Etter at strek er satt kan ikke nye forslag fremmes. 
 
Replikker skal holdes innenfor ett minutt.  
 
Bifalls- og mishagsytringer er ikke tillatt.  
 
 
3. FORSLAG 
Alle medlemmer i IOGT har tale- og forslagsrett på landsmøtet. 
 
Alle forslag skal fremmes skriftlig. Om forslagsstiller selv ikke presenterer forslaget skal møteleder 
lese opp forslaget. Skjema for forslag ligger blant sakspapirene. 
 
Forslag som bare vedrører møtets forretningsorden, utsettingsforslag o.l  kan settes frem muntlig.  
 
Det kan fremmes endringsforslag til alle saker som er oppe på landsmøtet, men for vedtekter kan det 
kun fremmes alternative forslag til de som foreligger.  
Det kan ikke fremmes forslag til andre deler av vedtektene.  
 
 
4. AVSTEMMING 
Foreligger det i en sak flere forslag, skal dirigenten sette hvert av dem under avstemning i logisk 
rekkefølge. Voteringsordningen må være oppgitt og godtatt på forhånd.  
 
Er det fremmet forslag om utsetting skal dette settes under votering først.  
 
Avstemming foregår ved håndsopprekning. Stemmeskilt skal brukes. Hvis en eller flere krever det 
skal valgene foregå skriftlig. Personvalg der det er mer enn en kandidat foretas ved skriftlig votering.  
Det skal stemmes samlet på de kandidater som skal velges til samme verv. Det kan stemmes på inntil 
det antallet kandidater som skal velges. 
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5. VEDTAK 
Landsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av de avgitte godkjente stemmene, bortsett fra 
vedtektsendringer som krever minst 2/3 flertall.  
 
 
6. PROTOKOLL 
I protokollen innføres forslag, avstemninger, vedtak som gjøres og liste over de som har deltatt i 
debatten. Når protokollførerne har skrevet ferdig protokollen går de to valgte 
protokollunderskriverne gjennom protokollen før den sendes ut til organisasjonen.  

 


