Innlandet SV

Representantskap 19.10.
Til

Lokallag og fylkesstyret

Kopi

Varaer, utvalgsledere og fylkestingsgruppe

Tid

19. oktober 2021, kl. 19:00 – 21:00

Sted

Zoom

Det kalles med dette inn til møte i Innlandet SVs representantskap.

Saksliste
Sak

Tittel

RS 01-21

Godkjenning av forretningsorden, innkalling og saksliste

RS 02-21

Innlandet SVs utvalg

RS 03-21

Evaluering av valgkamp

RS 04-21

Eventuelt

Frist for oppmelding av saker er 9. oktober. 2. innkalling med sakspapirer sendes ut 15.
oktober.
Hvert lokallag representeres av én delegat, men dere kan melde på flere observatører med
tale- og forslagsrett.
Påmeldingsfrist er 9. oktober. Påmelding gjøres i eget skjema.

Med hilsen
Anne Lise Fredlund
fylkesleder
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Innlandet SVs representantskap

Forretningsorden for digitale møter
1. Åpent møte
Møtet er åpent.

2. Deltagernes rettigheter

2.1. Full tale-, forslags- og stemmerett har: Fylkesstyret og representanter valgt av SV-laga i
Innlandet SV.

2.2 Tale- og forslagsrett har: SVs representanter på Stortinget, politiske medarbeidere i
regjering, medlemmer av fylkestingsgruppa og ledere av utvalg.
2.3 Talerett har: Inviterte gjester og øvrige medlemmer av SV, samt Innlandet SU.

3. Konstituering
Under punktet konstituering foretas det først valg av ordstyrere og referent, dernest
godkjenninger og øvrig konstituering.

4. Ordstyrer og referenter
Det velges en ordstyrer og to referenter. Protokollen føres fortløpende og skal inneholde:
Hvem som er til stede og antall stemmeberettigede, hvilke saker som blir behandlet, alle
forslag som framsettes og innstillinger fra komiteen, alle vedtak som fattes, samt
stemmetall der dette er aktuelt. Fylkesstyret godkjenner protokollen.

5. Behandling av forslag
Alle forslag, unntatt til forretningsorden eller dagsorden, skal leveres skriftlig. Alle forslag
skal være undertegnet av den som fremmer det. Frist for å levere forslag er et døgn før
møtestart, unntatt til forretningsorden eller dagsorden.

7. Avstemminger
Valg skjer skriftlig dersom det kreves av én eller flere deltakere med stemmerett. En
kandidat er valgt dersom vedkommende får mer enn halvdelen av de avgitte stemmer, der
blanke stemmer ikke telles med. Ved tre eller flere forslag til samme plass går den med
færrest stemmer ut for hver omgang inntil en av kandidatene får mer enn halvdelen av de
avgitte stemmer, der blanke stemmer ikke telles med.

8. Taletid
Til vanlig er taletiden satt til 3 minutter for første innlegg og 2 minutter for øvrige innlegg
fra samme representant, dersom ikke annet er bestemt. Representanter med
minoritetsspråklig bakgrunn innvilges 1 min taletid ekstra taletid, dersom de ønsker det.
Ordstyrer kan framsette begrensning av taletiden når tidsplanen tilsier det.
Når deltakerne ønsker ordet til innlegg, tilkjennegis det ved funksjonen «Raise hand». Det
gis ikke anledning til replikk i digitale møter.
Ingen kan ha ordet til forretningsorden mer enn to ganger i samme forretningsdebatt. Ordet
til forretningsorden må ikke overskride 1 minutt.
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