
Attac Norges 16. ordinære landsmøte 4.-5. mars 2017  

Forklaringer på sakene på landsmøte 
 
 
Årsberetning. Her orienterer styret og lokallagene om sitt arbeid i året som har gått, bli enige på 
forhånd om hvem i ditt lokallag som skal orientere. Generaldebatten er en debatt hvor man kan si 
nesten hva man vil om arbeidet i Attac i året som har gått, fremme politiske meninger, o.l. 
  
Konstituering. Vi vedtar dagsorden og forretningsorden for møtet. Forretningsorden er landsmøtets 
regler. Her beskrives det hvordan vi tar ordet (tegner oss), hvor lenge vi kan snakke, hvordan fremme 
forslag osv.  Forslaget til forretningsorden og dagsorden er vedlagt 2. innkalling. 
 
Arbeidsplanen. Send inn forslag til arbeidsplanen. Send gjerne inn forslag i forkant eller så tidlig som 
mulig på møtet. Forslaget til arbeidsplan er vedlagt 2. innkalling.  
 
Regnskap og budsjett. Landsmøte godkjenner regnskapet og vedtar budsjettet 
 
Uttalelser. Ønsker du eller ditt lokallag å fremme en uttalelse kan forslag sendes inn til 
attac@attac.no før landsmøte, eller leveres på landsmøte. En uttalelse kan for eksempel handle om en 
politisk sak som du eller lokallaget ditt er opptatt av. Den kan være formulert som en pressemelding 
eller leserbrev. Ikke alle uttalelser trenger å være ment for eksternt bruk/media, noen uttalelser kan 
mene noe om interne forhold i Attac.  
Uttalelser bør med fordel sendes inn to uker før landsmøtet for å få en bedre behandling.  
 
Vedtekter. Fristen for vedtektsendringer har gått ut, alle innkomne endringsforslag ligger i papirene 
til 2. innkallingen. Endringer til vedtektene må ha 2/3 flertall, det betyr at hvis du velger å være 
avholdende (ikke stemme) på et forslag, vil det være det samme som å stemme mot et forslag. 
 
Politisk plattform. Fristen for endringer til plattformen har gått ut, alle innkomne endringsforslag 
med styrets innstilling ligger i papirene til 2. innkallingen. 
  
Vedtak. Vi stemmer over de forskjellige forslagene.  
 
Valg. Vi velger Attac Norges styre, samt kontrollkomité, revisor og valgkomité for neste periode. 
 


