Foretningsorden for Landsmøte

1. Åpent møte
Landsmøtet er åpent.
2. Deltakernes rettigheter
2.1. Full tale-, forslags-og stemmerett har:
Medlemmer av LMSO.
2.2 Talerett har:
Inviterte gjester og de uten LMSO-medlemskap?
3. Møtets lovlighet og fullmakter
3.1 Innkalling med saksliste
Må være sendt til de som skal innkalles og innen de gitte tidsfrister (eller innen rimelig tid).
3.2 Møtet må være beslutningsdyktig
Møtedeltakerne må ha fullmakt til å fatte de vedtak som skal fattes.
Fra LMSOs vedtekter, 4.1 Landsmøte:
«Hoved- og familiemedlemmer har tale- og stemmerett. Bedrift- og organisasjonsmedlemmer har talerett.»
Habilitet avklares.
3. Konstituering
Under konstituering foretas det først valg av ordstyrere og referent, dernest godkjenninger
og øvrig konstituering.
3. Ordstyrer
Bør være ryddig nok til å sortere innspill når diskusjonene spinner seg sammen, myndig nok
til å kunne skjære igjennom når diskusjonene står fast og lydhøre nok til å lede møtet på
medlemmenes premisser. Det er en fordel at ordstyrer har styrt et møte tidligere.
4. Møteleder(e)
Møteleder kan være ordstyrer, men man kan også velge å ha en ordstyrer samt en til to
møteledere. Det er opp til hvert enkelt styre hvordan de velger å løse dette.
5. Referent
En referent bør være rask til å oppfatte essensen i det som blir sagt, objektiv i forhold til stilte
forslag og ryddig slik at protokollen blir oversiktlig. Referenten bør ha referert fra et møte

tidligere. Protokollen føres fortløpende og skal inneholde: Hvem som er tilstede, antall
stemmeberettigede, hvilke saker som blir behandlet, alle vedtak som fattes, samt stemmetall
der dette er aktuelt.
6. Protokollunderskrivere
Det skal velges to protokollunderskrivere på Landsmøtet.
7. Tellekorps
Det skal velges to-tre medlemmer til “tellekorps”, som står for telling av stemmer.
8. Behandling av forslag
Alle forslag, unntatt til forretningsorden, skal leveres skriftlig i forkant av Landsmøtet fire (4)
uker før Landsmøtet (Vedtekter, 4.1 Landsmøte). Alle forslag skal være undertegnet av den
som fremmer det. Forslag kan ikke fremsettes etter at møtet er satt, unntatt til
forretningsorden.
9. Avstemninger
Alle avgjørelser taes demokratisk ved avstemmning for/mot foreslått vedtak/forslag fra styret.
Vedtak fattes ved avstemning ved håndsopprekning. For, rekk opp hånden - mot, avholden.
Eller ved stilltiende bifall. (Vedtakets forslag refereres - det spørres om noen er i mot - det
bankes).
10. Taletid
Forslag (innmeldte saker) som fremmes skal refereres innen tilmålt taletid. Til vanlig er
taletiden satt til 5 minutter for første innlegg og 3 minutter for øvrige innlegg fra samme
representant, dersom ikke annet er bestemt. Ordstyrer kan fremsette begrensning av taletid
når tidsplanen tilsier det.
Når deltakerne ønsker ordet til innlegg, tilkjennegis det ved at en hånd rekkes i været. Ved
replikk, holdes to fingre i været.
Ingen gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak.
Innlegg = kommentar/respons til en sak.
Forslag = forslag til noe man ønsker skal vedtas.
11. Opptreden på Landsmøtet
På Landsmøtet skal representantene opptre med respekt for hverandre og med respekt for
Landsmøtet. Dette på en måte som best mulig bidrar til at Landsmøtet fatter avgjørelser på
en saklig og ryddig måte. Personangrep og usaklige kommentarer skal påtales av
ordstyrerne, og ved gjentatte eller grove tilfeller skal taleren miste ordet. Utilbørlig påvirkning
av salen (jubling, buing, plakater, signaler osv.) er forbudt. Ved grove tilfeller skal
representanten som utfører dette bortvises fra salen.

