Sak 1 f
Godkjenning av forretningsorden for landsmøter i DNT – Edru Livssti
DNT – Edru Livsstils landsmøte i Molde 23.- 25. juni 2017

MØTELEDELSE
1.

Konstituering; DNT – Edru Livsstils leder åpner møter og leder møtet under opprop,
godkjenning av innkalling, saksliste, møtereglement og valg av dirigenter
og to protokollskrivere.

2.

Dirigentene leder resten av møtet.

3.

Møtet velger tellekorps og komiteer.

DEBATT
4.

Møtet er åpent for alle som er medlem av DNT – Edru Livsstil.
Delegater har tale-, forslags- og stemmerett.
Generalsekretær og andre ansatte i administrasjonen har talerett.

5.

Delegat som ønsker ordet, viser dette ved å rekke opp sin nummerplate.
Melding om at en ønsker replikk gir en ved å vise nummerplaten og V-tegn.
Dirigentene noterer nummer og navn, som setter strek etter innlegget.

6.

Delegater som ber om ordet til dagsorden, voteringsorden, forretningsorden eller
saksopplysning, gir muntlig melding ved å vise nummerplaten, og får ordet uten å stå
på talerlista.

7.

Replikkordskiftet begrenses til to replikker pr delegat til hvert innlegg.
Taletida for replikk er ett minutt.

8.

Taletid for vanlig saksinnlegg begrenses til 5 minutter.
Saksinnledere får 10 minutters taletid.
Delegater og dirigenter kan komme med forslag om endret taletid etter at strek er
satt. Slike forslag tas straks opp til votering.

FORSLAG
9.

Forslag må leveres skriftlig til dirigentene på utfylt forslagsark.
Forslag til vedtak kan ikke settes fram etter at strek er satt.
Dirigentene nummererer forslagene fortløpende og henviser til nummer under
ordskiftet.
Dirigentene leverer deretter forslagene til protokollskrivere. Forslagene følger
protokollen og blir til slutt arkivert i DNT – Edru Livsstils arkiv.

PROTOKOLL
10.

Protokollen føres etter gjeldende praksis, se eget ark.

11.

Forslag som har økonomiske konsekvenser, skal legges fram for landsstyret til
innstilling og uttalelse før landsmøtet foretar realitetsbehandling.

AVSTEMMING
12.

Votering: Valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer til landsstyret foretas
ved skriftlig votering dersom det foreligger mer enn ett forslag.
I andre tilfeller kan det kreves skriftlig votering når minst 15 delegater krever det.
Utsettelsesforslag settes under avstemming straks de er framsatt.
Avstemming foregår i alminnelighet ved håndsopprekking med nummerplate.

VEDTAK
13.

Vedtak gjøres med vanlig flertall, unntatt i saker som etter DNT – Edru Livsstils lover
krever kvalifisert 2/3 flertall.

14.

Delegater som må forlate møtet, må gi beskjed om dette til dirigentbordet slik at en
til enhver tid vet hvor mange stemmeberettigede det er i salen.

15.

Dirigenten må orientere om hvordan møtet vil bli ledet med pauser, saksnummer
m.v.

