
   

Sak 1.2 Forslag til forretningsorden  
I forbindelse med møtets konstituering av landsmøte til Arkivforbundet inviteres 
landsmøtedelegatene til å vedta nedenstående møtereglement. Det er utarbeidet for at møtet skal 
kunne avvikles på en god måte.  

1. Landsmøtet skal være innkalt i tråd med Arkivforbundet sine vedtekter. Bare saker som er nevnt i 
innkallingen kan behandles på landsmøtet. 

2. Landsmøtet gjør vedtak om forretningsorden under konstitueringen av møtet. 

3. Antall stemmeberettigede skal gjøres kjent ved møtes konstituering. 

4. Med mindre landsmøtet fastsetter noe annet, er møtet offentlig 

5. Styreleder åpner landsmøtet og leder valget på møteledelse. 

6. Landsmøtet velger møteleder, referent, to til å være tellekorps og to til å underskrive protokollen. 

7. Delegatene skal forholde seg til følgende regler når de tar ordet:   

1. Utenom innledninger har ingen rett til mer enn to innlegg i hver sak, og det første innlegget 
kan være på maksimalt 3 minutter, det andre innlegget på maksimalt 2 minutter.  

2. Til første innlegg er det tillatt med to replikker og en svarreplikk, alle på maksimalt 30 
sekunder.  

3. Den som ber om ordet til forretningsorden, saksopplysning eller voteringsorden får ordet 
umiddelbart, før andre på talerlisten. 

4. Møteledelsen kan komme med forslag om strek med mulighet til å tegne seg under 
etterfølgende innlegg. Etter strek er det ikke mulighet til å tegne seg under etterfølgende 
innlegg, eller tegne seg til replikk. Det kan heller ikke fremmes forslag til vedtak.  

5. Møteledelsen kan framsette begrensning av taletiden og anledning til replikker om flertallet 
av delegatene slutter seg til det.   

8. Forslag til vedtak skal leveres skriftlig til møteledelsen, samt være undertegnet. 

9. Når en sak tas opp til avstemning, skal dirigentene referere alle innkomne forslag på nytt og 
gjøre greie for sitt forslag til avstemningsmåte. Avstemningsmåten skal godkjennes av forsamlingen. 

10. Dersom minst 10 prosent av delegatene krever det, skal voteringen skje med navneopprop. Ved 
valg skal det være skriftlig avstemning dersom minst 10 prosent av delegatene krever det. For å bli 
valgt, må en delegat ha mer enn halvparten av stemmene. Dersom ingen kandidat oppnår dette, skal 
det holdes nytt valg mellom de to som fikk flest stemmer i første omgang. Ved likt stemmetall i 
valget mellom to kandidater, avgjøres valget med loddtrekning.  

11. Protokollen skal inneholde alle forslag det har blitt votert over, eller som er fremmet før vedtak 
om utsetting av en sak, samt de vedtakene som er gjort og stemmetallene for disse.  

12. Innen en måned etter landsmøtet skal protokollen legges frem til kontroll og underskrift av de 
som landsmøtet har valgt til å underskrive protokollen.  


