Forretningsorden og normer for stemmegiving
på NKKs 58. ordinære Representantskapsmøte 30.11 – 1.12 2019

1. Taletid
- Det tales fra dertil bestemt sted i salen.
- Presentasjon av saker på sakslisten bør holdes innen 10 minutters taletid.
- Innlegg fra representantene i debatten gis inntil 3 minutters taletid.
- Ordfører/møteleder forbeholder seg retten til å innføre kortere taletid.
- Når strek er satt kan ordfører/møteleder beslutte begrensning av taletid og inndra
retten til replikk dersom dette er nødvendig for å gi alle inntegnede talere ordet
innenfor tidsrammen.
- Det brukes mentometerknapper for å tegne seg på talerlisten.
2. Replikker
- Replikker må knytte seg til det nærmeste foregående ordinære innlegg, og ikke være
lenger enn 1 minutt.

3. Strek
- Ordfører/møteleder foreslår strek for en debatt når dette synes nødvendig for å
gjennomføre debatten innenfor tidsrammen.
- Ved ønske om votering for om strek skal settes, fattes dette med alminnelig flertall.

4. Forslag til vedtak
- Forslag til vedtak fremmes under behandling av den aktuelle sak.
- Forslag til vedtak må foreligge skriftlig på ordførerens/møtelederens bord før de kan
voteres over.
- Forslagene skal være undertegnet av forslagsstiller.
- Forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt.
5. Normer for stemmegivning
Om stemmegivning på NKKs RS sier NKKs lover (§3-1) blant annet:
Representantskapsmøtet fatter sine vedtak med flertall (mer enn 50%) av fremmøtte stemmer
med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og vedtak om oppløsning av NKK (som krever
3/4 flertall). I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet. Et vedtak trer i kraft straks, med
mindre vedtaket selv angir noe annet. Det kan alltid kreves skriftlig avstemming.

6. Rutine for stemmegivning
Gjennomføring av RS vil også i år bli digitalt. Det vil bidra til en mer effektiv og oversiktlig
gjennomføring, samtidig som det ivaretar NKKs prosedyrer og vedtekter.
Saksdokumenter sendes i papirform som tidligere år. I tillegg vil det bli mulig å laste ned
saksdokumentene digitalt.
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Det vil bli brukt mentometerknapper under voteringene.

7. Retningslinjer for stemmegivning
a) Ved votering: Alternativene blir presentert på storskjerm. Det alternativet man vil stemme
på velges på mentometerknappen.
b) Ved valg: Kandidatenes navn blir presentert på storskjerm. Den/de man vil stemme på
velges på mentometerknappen.
c) Dersom det velges å stemme blankt, velges dette alternativet på mentometerknappen.
d) Dersom stemmen ikke er avgitt innen ordfører avslutter stemmegivningen, vil den anses
som forkastet.
e) Resultatet av avstemmingen fremkommer umiddelbart etter at voteringen er avsluttet.
f)

Hvis man forlater møtelokalet under møtet eller før møtet er avsluttet, må det meldes til
møtesekretariatet. Stemmene bortfaller og teller ikke med blant fremmøtte stemmer.

En gjennomgang for bruk av mentometerknappene for talerliste og votering vil bli gitt i starten
av RS, og under RS vil det være nødvendige ressurser tilgjengelig for hjelp og støtte.
For øvrig henvises til NKKs lover §3-1 til §3-4.

Oslo 13.11.2019
Jan Eyolf Brustad
Representantskapets ordfører
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