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ÅRSMØTE MDG Rogaland 2016 
 
DAGSORDEN  
 
18:00: Åpning av møtet v/ styreleder Ove Braaten og hilsningstale v/partisekretær Lars Gaupset  
 
Sak 1: Konstituering av årsmøtet. 18:15 - 1830:  

i. Godkjenning av innkallingen 
ii. Valg av ordstyrer/møteleder. Styrets forslag: Anna S Kvam 
iii. Valg av referenter. Styrets forslag: Eva Berge, Thor Frøitland og Jon T Salte   
iv. Valg av protokollunderskrivere. Styrets forslag: Tor Finn Wersland og Marianne 

Sol Levinsen 
v. Valg av tellekorps. Styrets forslag: Lise B. Braaten, Knut Vadla og Jone Erland. 
vi. Godkjenning av Forretningsorden  
vii. Godkjenning av Dagsorden 

 
Sak 2: Åpning av møtet, årsmelding, regnskap og budsjett, jf vedlegg 1, 2 og 3. 18:30 - 1900:  

i. Årsmelding v/styreleder 
ii. Revidert regnskap v/kasserer 
iii. Budsjett og årsplan / styreleder 

 
Sak 3: Vedtekter, jf styrets forslag vedlegg 4, 5 og 6. 19:00 – 20:30:  

i. Vedtekter presenteres av vedtektskomitéens leder 
ii. Debatt 
iii. Avstemming:  

Skal forslaget til vedtekter behandles – JA. 
Skal forslaget til vedtekter ikke behandles– NEI 

iv. Hvis NEI: Gå til sak nr 4 
v. Hvis JA: Ny debatt og ny avstemming. Det stemmes  over: 

Forslaget til vedtekter gjennomgås punkt for punkt og samlet – JA 
Forslaget til vedtekter behandles ikke nå - NEI  (men overlates til det neste styret 
for videre bearbeiding)  
 

Sak 4: Pause med litt mat og underholdning. 20:30 – 21:00 
 
Sak 5: Valg, jf forslag til styre, vara, nominasjons- og valgkomitéer, vedlegg 7. 21:00 – 21:45 

i. Valg av styreleder (særskilt valg),  
ii. Nestleder (særskilt valg), 
iii. 3 styremedlemmer 
iv. 3 varamedlemmer til styret i nummerert rekkefølge  
v. LS representant og vara til LS . Styrets forslag: Styreleder og nestleder. 
vi. Valgkomitè på 3 eller 5 medlemmer. 
vii. Nominasjonskomite på 3/5 medl. - funksjonstid på to år   
viii. 12 LM delegater, jf forslag fra lokallagene  

 
Sak 6: Resolusjoner/uttalelser. 21:45 – 22:00 
 
Sak 7: Andre innkomne saker/benkeforslag. 22:00 - 
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Styrets forslag til Forretningsorden for årsmøtet i MDG Rogaland 2016. 
 
§ 1 Formalia. 
a) MDG Rogalands vedtekter er overordnet denne forretningsorden. 
b) Årsmøtet konstitueres som vist i dagsorden sak 1 og hvert av underpunktene (i)  - (vii) vedtas med 
simpelt flertall. Senere i årsmøtet: Forretningsorden kan bare endres med 2/3 flertall. Dagsorden skal 
voteres over og vedtas med simpelt flertall.  
 
§ 2 Opptreden på årsmøtet 
a) Medlemmene skal opptre med gjensidig respekt slik at sakene opplyses best mulig og vedtak fattes 
på saklig og korrekt måte.  
b) Personangrep og usaklige kommentarer/replikker skal påtales av ordstyrer. Ved gjentatte grove 
tilfeller skal ordstyrer bortvise taler fra talerstolen. Forsøk på påvirkning fra salen under talen er 
forbudt. Rusmidler er ikke tillatt brukt på årsmøtet. 
 
§ 3 Ordstyrers fullmakter 
a) Ordstyrer kan forslå tilpasninger til dagsorden, taletid og replikktid under hver sak, bestemmer 
voteringsorden og sikrer forsvarlig og demokratisk saksbehandling. 
b) Ordstyrer skal påtale upassende oppførsel på møtet. 
c) Ordstyrer kan korte ned taletid, sette strek for innlegg. I tillegg bestemmer ordstyrer om det gis 
anledning til replikk og tidsbruk for slike. 
 
§ 4 Referenter og protokoll 
Det skal til enhver tid være to referenter som fører protokoll. Innhold: Saker som behandles, hvem som  
hadde innlegg, forslag og voteringer med stemmetall. 
 
§ 5 Innlegg 
a) Medlemmer ber om ordet ved å holde opp en finger foran skiltet. Replikk 2 fingre. Ordstyrer kan 
bare endre rekkefølgen på innlegg for å slippe til førstegangs talere og for å sikre kjønnsbalanse. 
b) Hvis ikke annet er bestemt av ordstyrer kan et medlem kan bare tegne seg for innlegg to ganger i 
samme sak. Taler skal holdes fra talestol og taletid respekteres. 
c) Saksinnlegg skal ikke være lenger en 2 min. 
 
§ 6 Voteringsorden 
a) Alle forslag skal leveres skriftlig, inkl. endring av voterings- og dagsorden. Det gis maks 30 
sekunder  til begrunnelse for forslaget. 
 
§ 7 Avstemminger 
a) Dørene lukes under avstemminger. Stemmeskilt rekkes opp når ordstyrer sier at det stemmes.  
 
§ 8 Valg 
a) Valgkomitéen redegjør for sin innstilling. 
b)Til verv med valg av en person skal ordstyrer spørre om det er andre kandidater. 
c) For andre kandidater, kan forslagsstiller gi en kort redegjørelse for sitt forslag.  
d) Hver kandidat holder valgtale og taler på 1 min kan holdes av inntil 2 personer som støtter 
kandidaten. 
e) Personvalg avholdes skriftlig hvis noen krever det eller hvis det er mer enn en kandidat. En 
stemmeseddel deles ut til hver av person med stemmerett. Sedlene fylles ut, samles inn og telles opp av 
tellekorpset. 
f) Den er valgt som har fått mer enn halvparten av de gyldige stemmene. 
g) Hvis ingen får mer enn halvparten av stemmene, tas den med færrest stemmer ut, og det stemmes på 
nytt, jf e) og f). Ved fortsatt stemmelikhet tas avgjørelse med loddtrekning. 
h) Uten andre kandidater og uten krav om skriftlig valg anses kandidaten som valgt med akklamasjon. 
i) Stemmetall ved personvalg skal føres inn i referatet og leses opp av ordstyrer. 


