
Foretningsorden for landsmøte

1. Åpent møte
Landsmøtet er åpent.

2. Deltakernes rettigheter

2.1. Full tale-, forslags-og stemmerett har:

Fra LMSOs vedtekter, 4.1 Landsmøte:
«Hoved- og familiemedlemmer har tale- og stemmerett. Bedrift- og organisasjons
medlemmer har talerett.» Alle medlemmer har forslagsrett med de frister som er
angitt i LMSOs vedtekter (fire uker før Landsmøte).

3. Innkalling, dagsorden og konstituering

3.1 Innkalling og saksliste
Jfr. LMSOs vedtekter skal innkalllingen kunngjøres for medlemmene senest åtte uker før møtet, og
sakspapirer være tilgjengelig for medlemmene senest to uker før Landsmøtet.

3.2 Faste punkter på dagsorden
Jfr. LMSOs vedtekter skal Landsmøtet behandle følgende saker: Årsmelding,
regnskap og budsjett, vedtektsendringer, kontingent, og innkomne saker.

3.3 Konstituering
Årsmøtet konstituerer seg basert på innstilling fra styret. Under konstituering foretas det
først valg av ordstyrere og referent, dernest godkjenninger og øvrig konstituering.

3. Møteledelse
Landsmøtet velger sin egen møteledelse (ordstyrer) som har fullmakt til å fastsette
tidsramme for enkelte saker eller grupper av saker. Tidsrammen kan endres ved simpelt
flertall. Ordstyrere har også et særlig ansvar for å ivareta god møteskikk og i ytterste
konsekvens utestenge medlemmer som bryter denne, se punkt om Opptreden på
landsmøtet. Ordstyrer kan være ekstern eller intern til organisasjonen.

5. Protokoll
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.
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
8.1. Forslagsfrist
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.

8.2 Endringsforslag til saker
Endringsforslag må leveres skriftlig i rimelig tid for behandling av saken under møtet. Styret
og ordstyrer avgjør hva «i rimelig tid» betyr for det aktuelle møtet. Landsmøtet kan allikevel
bestemme seg for å behandle et endringsforslag som er kommet inn etter tidsfrist, og
simpelt flertall er tilstrekkelig for å avgjøre dette.

9. Avstemninger
Alle avgjørelser taes demokratisk ved avstemmning for/mot foreslått vedtak/forslag fra styret.

10. Taletid
Forslag (innmeldte saker) som fremmes skal refereres innen tilmålt taletid. Til vanlig er taletiden
satt til 4minutter for første innlegg og 2minutter for øvrige innlegg fra samme representant,
dersom ikke annet er bestemt. Ordstyrer kan fremsette begrensning av taletid når tidsplanen
tilsier det.

Ingen gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak.

11. Personvalg og «benkeforslag».

Dersom det på landsmøtet kommer forslag om en annen kandidat til styreverv enn de som er
innstilt fra valgkomiteen, stilles det såkalt «benkeforslag». Dette foregår ved at utfordreren
velger det medlemmet de ønsker å erstatte i et innstilt styre, dersom det ikke er et helhetlig
forslag til nytt styre. Andre medlemmer på Landsmøtet kan også foreslå en annen kandidat,
men dette må i så fall godtas av personen selv før det eventuelt kommer til avstemning.

12. 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.. Medlemmer kan bortvises fra Landsmøtet ved gjentatte brudd på disse
reglene. Medlemmet må gis en formell advarsel, og kan bortvises ved gjentatt brudd.
Utilbørlig påvirkning av salen (jubling, buing, plakater, signaler osv.) er forbudt. Ved grove
tilfeller skal representanten som utfører dette bortvises fra salen. Dersom Landsmøtet
foregår digitalt er det ikke tillatt med debatt i en evt chat, innlegg må fremlegges ved å be om
taletid på ordinær møte.


