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ÅPNING
Åpningen av det 10. ordinære landsmøtet i Skolenes landsforbund finner sted
onsdag 14.april 2021
Åpningen ledes av forbundsleder Anne Finborud
Faglig/politisk appell v/ forbundsleder Anne Finborud.
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FORRETNINGSORDEN

1. ÅPNING
Forbundslederen åpner møtet og leder forhandlingene under godkjenning av innkalling og valg av
dirigenter og sekretærer. Opprop skjer elektronisk ved innlogging til møtet.

2. LEDELSE OG KONSTITUERING
Dirigentene leder de videre forhandlingene, godkjenning av saksliste, forretningsorden og valg av
komiteer og møtefunksjonærer.

3. TALETID
Ordinær taletid er 5 min. for første innlegg og 2 min. for senere innlegg. Det er adgang til 2 innlegg
pr.enkeltsak pr.representant. Det gis ikke adgang til replikk. Den som ønsker ordet, må gi tegn ved å
tegne seg elektronisk. Medlemmer av forbundsstyret og forbundets administrasjon kan få ordet
utenom talelista for å svare på spørsmål eller gi saksopplysninger.

Dirigenter og representanter kan foreslå begrenset taletid eller om at strek skal settes. Slike forslag tas
straks opp til avgjørelse. Representanter som ber om ordet til dagsorden, forretningsorden eller til
saksopplysning, får ordet straks og har maksimum 1 minutts taletid. Den som ønsker ordet må tale fra
den faste talerstolen. For behandling av programmene og vedtektene vises til spesielle retningslinjer i
pkt.10.

4. FORSLAG
Forslag må leveres skriftlig på forslagsblankett til dirigentene og skal være undertegnet og fylt ut med
foreskrevne opplysninger. KUN ETT FORSLAG PR.FORSLAGSBLANKETT.
Nye forslag kan ikke fremmes i en sak etter at det er gjort vedtak om at strek er satt for debatten.
Forslag kan da heller ikke trekkes tilbake.

5. TALE- OG FORSLAGSRETT
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Tale- og forslagsrett har: Delegatene fra fylkeslagene, landsstyrets og forbundsstyrets medlemmer,
forbundssekretærene og æresmedlemmene. Kontrollkomiteen har tale- og forslagsrett i saker knyttet
til komiteens arbeid (jf. vedtektenes § 11 C.pkt.8)
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6. AVSTEMNING OG STEMMERETT
Avstemning foregår elektronisk.
Stemmerett har: Delegatene fra fylkeslagene, landsstyrets og forbundsstyrets medlemmer.
Landsstyrets og forbundsstyrets medlemmer har ikke stemmerett ved behandling av
beretninger og regnskap.

7. PERMISJONER
Representantene har plikt til å delta i forhandlingene. Eventuell søknad om permisjon leveres til
dirigentene og avgjøres av landsmøtet.

8. PAUSER
Det avsettes rimelig tid til pauser under møtet.

9. OFFENTLIGHET
Landsmøtet er åpent for offentligheten, men kan lukkes i enkeltsaker etter vedtak av landsmøtet.

10. SPESIELT OM BEHANDLINGEN AV VEDTEKTENE OG PRINSIPP- OG
HANDLINGSPROGRAMMENE
Innstillingene utdebatteres hovedavsnitt for hovedavsnitt, og det gis en taletid på 3 min. pr.
representant pr. hovedavsnitt.

11. VARAREPRESENTANTER
Under selve landsmøteforhandlingene avgjør landsmøtet etter innstilling fra fullmaktskomiteen om en
vararepresentant kan tre inn i landsmøteforhandlingene dersom en fylkesdelegat får permisjon ut
resten av møtet.

Innstilling:

"Vedlagte forretningsorden vedtas."

