
Forretningsorden  Side 1 av 7 
 

Attac Norges 19. ordinære landsmøte 20.-21. mars 2021 

 

Forslag til forretningsorden ordinært landsmøte 2021 

 

1. Tale-, forslags- og stemmerett 

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

Alle medlemmer av Attac Norge og søster-organisasjonene internasjonalt 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 møte med en 

observatør hver. 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 innen møtestart. 

Observatører kan innvilges talerett og eventuelt forslagsrett av landsmøtet. Talerett og forslagsrett for 

observatører kan avgrenses til enkelte saker, og landsmøtet kan skille mellom ulike observatører på saklig 

grunnlag. Dette behandles ved landsmøtets start. 

Medlemmer og varamedlemmer i styret i Attac Norge som deltar som observatører har tale- og 

forslagsrett.  Innstilte kandidater til nytt styre har talerett, og kan innvilges forslagsrett på linje med andre 

observatører.  

Ansatte i Attac Norge har talerett.  

Utvalg og komiteer, herunder valgkomité, kontrollkomité, og internasjonalt utvalg, har tale- og forslagsrett 

under relevante saker.  

Delegater skal delta på hele landsmøtet. Dersom en delegat må forlate møtet må det søkes permisjon til 

ordstyrerbordet, og søknaden skal behandles av landsmøtet. Dette gjelder ikke for observatører. 

2. Konstituering 

Ved møtets begynnelse velges: 

● Ordstyrere 
● Sekretærer som fører protokoll 
● Tellekorps 
● Protokollunderskrivere 
 

Landsmøtet må godkjenne redaksjonskomiteene som er oppnevnt i forkant.  

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 digitalt. Hver delegat har anledning til tre innlegg i hver debatt. Første innlegg 

kan være 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. 

Taletid for replikk er maksimalt ett minutt. Taletid til forretnings-, dags- og voteringsorden er maksimalt 

ett minutt. Replikk og innlegg om forretningsorden skal markeres tydelig på den måten ordstyrerne har 

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

 

4. Forslag 

Endringsforslag leveres i den digitale møteplattformen DigDem eller skriftlig gjennom mal for 

endringsforslag på e-post til attac@attac.no. 

Uttalelser skal leveres som helhetlige dokumenter. Følgende frister gjelder:  

• Vedtekter og plattform: 1. februar. 
• Etiske retningslinjer: Senest møtestart. (saken utgår fra dagsorden dersom det ikke kommer 

inn endringsforslag).   
• Alle forslag til arbeidsplan, uttalelser, strategi og budsjett, samt endringsforslag til disse må 

være fremmet skriftlig innen lørdag 20. mars kl. 16.00.  
• Valg: forslag til andre kandidater («benkeforslag) må leveres til ordstyrer før lørdag 20. 

mars kl. 16.00. Ved benkeforslag mot innstilt kandidat får begge kandidater 1 minutts 
valgtale. 

 

Redaksjonskomiteene behandler innkomne forslag i forkant av møtet og etter møteslutt første 

dag. 

Alle forslag, som ikke er av redaksjonell art, skal presenteres i debatten. Dette gjelder også 

uferdige forslag som sendes til redaksjonskomitéene 

 

5. Avstemninger 

Avstemning skjer digitalt i møteplattformen DigDem etter anvisning fra ordstyrer. 

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. Ved tekniske utfordringer kan avstemninger gjennomføres manuelt.  
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Vedlegg: Bruksanvisning for innlevering av forslag, votering og tegning av innlegg i 

DigDem 

 

Landsmøtet 2021 bruker den digitale møteplattformen DigDem (Digitalt Demokrati) sammen med 

videosamtaleløsningen Zoom. Voteringer og talerliste vil foregå inne i plattformen, og det vil være flere 

gjennomganger av plattformen i forkant av og ved landsmøtets start. Har du spørsmål? Kontakt 

attac@attac.no.  

 

Innlegg og taleliste: 

Innlegg 

Ønsker du ordet i en sak må du tegne deg til innlegg. Dette kan kun gjøres når talerlisten er åpen (se grønt 

signal). For å tegne deg til innlegg trykker du på knappen «Innlegg» (markert i mørk blå) 

 

 

Replikk: 

Mens noen holder et innlegg kan du tegne deg til replikk. Ordstyrer bestemmer hvem som gis replikk av 

de som tegner seg. For å tegne seg til replikk klikker man på knappen merket «Replikk» (markert i mørk 

blå). Det som holdt det opprinnelige innlegget kan også tegne seg til svarreplikk for å svare på replikkene 

som er kommet inn.  

mailto:attac@attac.no
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Forslag  

Det vil fortsatt være mulig å levere forslag og endringsforslag til landsmøte på epost til attac@attac.no 

som tidligere landsmøter, men det vil også være mulig å levere forslag i DigDem. Ønsker du å levere 

forslag i DigDem klikker du på knappen merket «Nytt forslag» (markert i mørk blå) 

 

Du vil nå få opp et skjema som du kan fylle ut. Velg forslagstype (Tilleggforslag eller Alternativforslag) og 

gi forslaget tittel. Skriv så ut forslaget ditt. 

mailto:attac@attac.no
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Bla deretter nederst i skjema. Da har du tre valg. Trykk «Offentliggjør forslag for å sende inn forslaget ditt. 

Dersom du ønsker å jobbe videre med forslaget kan du velge «Lagre utkast», og hente opp forslaget 

senere.  

 

Gratulerer, du har levert ditt forslag! Ønsker du nå å presentere forslaget ditt kan du velge «Frem» 

(markert i mørk blå). Da vil du få et innlegg på talerlista der du kan fremme forslaget ditt. 
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Votering 

Når det er tid for å stemme i en sak vil ordstyrer flytte DigDem til voteringsmodus. Sakens navn og forslag 

til vedtak vil komme opp øverst i venstre hjørne. Nederst i høyre hjørne finner du avstemningsknappene. 

Stem «For» (Grønn knapp med tommel opp) eller «Mot» (Rød knapp med tommel ned). Ønsker du å 

stemme avholdent stemmer du ikke.  

  

Gratulerer, du har gjort ditt vedtak! 

 

Henger du ikke med? Hold deg oppdatert ved å holde deg i Live-modus (brun knapp øverst til venstre), så 

vil du til enhver tid være på rett sted. 
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Gratulerer! Du er nå klar for å bruke DigDem. Spør gjerne hvis det er noe du lurer på, så hjelper vi deg på 

attac@attac.no. 

mailto:attac@attac.no

