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Forslag til forretningsorden 

 

1. Tale-, forslags- og stemmerett 

Alle delegater fra lokallag og arbeidsgrupper i Attac Norge har tale-, forslags- og stemmerett. Medlemmer 

og varamedlemmer til styret i Attac Norge har tale- og forslagsrett. Ansatte i Attac Norge har talerett. 

Utvalg og komiteer har tale- og forslagsrett under relevante saker. Herunder valgkomité, kontrollkomité, 

og internasjonalt utvalg. Alle medlemmer av Attac kan møte som observatør uten tale- forslags- eller 

stemmerett. Organisasjoner og ideelle institusjoner som har støttet Attac Norge økonomisk, uten 

bindinger og med en sum minst tilsvarende medlemskontingent uten rabatter, i gjeldende periode, kan 

hver møte med en observatør. Organisasjoner, institusjoner, bedrifter, kommuner og bydeler som har 

samarbeidet med Attac Norge politisk i gjeldende periode kan også møte med en observatør hver. 

Samarbeidspartnere som møter med observatører skal være godkjent av Attac Norges styre. 

Observatører kan innvilges talerett og eventuelt forslagsrett av landsmøtet. Alle foreslåtte kandidater til 

styret i Attac har tale- og forslagsrett. Må delegaten forlate møtelokalet under møtet må det søkes 

permisjon til ordstyrerbordet, og søknaden skal behandles av landsmøtet.  

 

2. Konstituering 

Ved møtets begynnelse velges: 

● Ordstyrere 
● Sekretærer som fører protokoll 
● Tellekorps 
● Aktuelle redaksjonskomiteer 
● Protokollunderskrivere 
 

Protokollen skal inneholde: 

● Hvilke saker som blir behandlet 
● Alle forslag som fremsettes 
● Alle vedtak som fattes, samt stemmetall der dette er aktuelt 
 

3. Debatt 

Inntegning til debatt skjer ved fremvisning av delegatskilt. Hver delegat har anledning til tre innlegg i hver 

debatt. Et innlegg på maksimalt tre minutter og de andre innleggene på maksimalt to minutter. Dersom 

det av tidshensyn innføres ytterligere begrensninger i taletiden kan også anledningen til 

annengangsinnlegg bortfalle. 

Ordet til replikk kreves ved å rekke hvitt ark pluss delegatskilt i været. Taletid er maksimalt ett minutt. 

Ordet til forretnings-, dags- og voteringsorden kreves ved å rekke delegatskilt og grønt ark i været. I 

forretningsordendebatter er taletida maksimalt ett minutt.  

Ordstyrerne står fritt til å prioritere kvinner og andre som i liten grad har hatt ordet opp på talerlista. 

 

4. Forslag 

Endringsforslag leveres skriftlig på mal for endringsforslag - enten på papir eller på e-post til 

attac@attac.no. Følgende frister gjelder:  

● Vedtekter og plattform: endringsforslag må leveres senest en måned før landsmøtet jmf 
vedtektene.  



Forretningsorden  Side 2 av 2 
 

Attac Norges 18. ordinære landsmøte 2. og 3. mars 2019 

 

● Etiske retningslinjer: Endringsforslag må leveres før strek settes for debatten.  
● Arbeidsplan: endringsforslag må leveres til redaksjonskomiteens leder senest lørdag 2. mars kl. 

19.00. Det blir ikke tid til debatt på søndag, så delegater oppfordres til å fremme forslag muntlig 
før strek settes under debatten på lørdag.  

● Uttalelser: endringsforslag må leveres til redaksjonskomiteens leder senest lørdag 2. mars kl. 
19.00. Det blir ikke avsatt tid til debatt på søndag så delegater oppfordres til å fremme forslag 
muntlig før strek settes under debatten på lørdag.  

● Regnskap og budsjett: endringsforslag må leveres til ordstyrer før strek settes i den aktuelle 
debatten. Forslag til endringer i budsjettet eller tilhørende saker som ikke er fremmet i debatten 
kan ikke behandles. Før strek settes skal alle forslag refereres.  

● Valg: endringsforslag må leveres til ordstyrer før strek settes i den aktuelle debatten. Før strek 
settes skal alle forslag refereres.  

 

Forslag med substansielle endringer bør presenteres i debatten. Dette er ikke nødvendig for 

forslag av redaksjonell art. 

Endringsforslag på endringsforslag regnes som nye forslag, og er følgelig ikke tillatt til vedtekter og 

plattform. 

 

5. Avstemninger 

Avstemning skjer ved å vise delegatskiltet. 

Møteledelsen gis anledning til en prøvevotering før forslag sendes til redaksjonskomité. 

Avgjørelser om disiplinærtiltak som er klaget inn for landsmøtet, endringer i plattformen og vedtektene, 

samt vedtak om å oppløse Attac Norge, krever to tredels flertall av de tilstedeværende stemmeberettigede. 

Øvrige vedtak fattes ved simpelt flertall.  

Opptelling foretas av tellekorpset dersom ordstyrerne mener det er tvil om utfallet eller dersom 1/3 av 

delegatene krever det. 

Skriftlig votering ved personvalg skjer dersom én delegat krever det. 

 


