
FORSLAG FORRETNINGSORDEN FOR NTL UNG-KONFERANSEN 
  
Reglene i denne forretningsordenen regulerer møtegjennomføringen på NTL 
Ung-konferansen. Ved motstrid mellom dette dokument og NTLs vedtekter, er det vedtektene 
som gjelder. 
  
Kap 1. Generelle bestemmelser 

  
§ 1 NTL Ung-konferansen beslutter sin egen forretningsorden. Forretningsorden regulerer 
møtets gjennomføring, herunder dirigentbordets fullmakter, delegatenes taletid, avstemninger 
og valg. 
  
§ 2 Konferansen konstitueres i denne rekkefølgen: 

·       Opprop av møtedeltakere 
·       Leder i NTL Ung legger frem forretningsorden til vedtak 
·       Leder i NTL Ung legger frem styrets forslag til dirigenter og gjennomfører valg 
av dirigentene 
·       Deretter velges disse funksjonene for møtet: 

o   Fire sekretærer til å føre protokollen 
o   Protokollkomité 
o   Redaksjonskomiteer 
o   Tellekorps 
  

§ 3 Protokollen for møtet skal føres av sekretærene og skal inneholde: 
·       Møtets åpningstidspunkt og lukketidspunkt 
·       Oversikt over deltakere på møtet 
·       Innstillinger på de ulike sakene 
·       Endringsforslag med 

o   Navn på forslagsstiller 
o   Delegatnummer til forslagsstiller 
o   Forslagsteksten 

·       Taleliste i de ulike sakene som behandles, samt innlegg til forretningsorden 
·       Resultat av avstemningene 
·       Endelige vedtak fattet av møtet 

  
§ 4 Dirigentbordet 

·       kan foreslå å sette strek i et ordskifte. 
·       kan foreslå endringer i taletiden 
·       lager voteringsorden. 
·       foreslå endringer i dagsorden, herunder forslagsfrister. 
·       Lukker dørene til salen ved votering. 



  
§ 5 Redaksjonskomiteenes fullmakter 
Redaksjonskomiteene skal gå gjennom alle innkomne forslag og komme med en innstilling 
på alle forslag. Redaksjonskomiteene skal fremme erstatningsforslag til innkomne forlag, 
eller å gjøre redaksjonelle endringer, dersom forslagene er av en slik karakter at de vanskelig 
kan vedtas, men forslagsstillers intensjon skal ivaretas i erstatningsforslaget. 
  
§ 6 Protokollkomiteen skal gjennomgå protokollen og skal forelegge protokollen til 
behandling i møtet. 
  
§ 7 Møtedeltakere 
På møtet møter deltakere med delegat eller observatørstatus. 
Delegatstatus: Delegatene på møtet har tale-, forslags- og stemmerett. 
Observatørstatus: Rett til å sitte på tilhørerbenken. Observatører kan også innvilges talerett 
for å holde valgtale. 
  
§ 8 Alle møtedeltakerne plikter å være tilstede i møtesalen under hele NTL Ung-konferansen 
med mindre annen beskjed blir gitt eller permisjon innvilges. Det kan søkes om permisjon fra 
møtet jf. § 9. 
  
§ 9 Alle møtedeltakere har rett til å søke permisjon fra møtet. Fullmaktskomiteen behandler 
søknadene om permisjon, og innstiller til NTL Ung-konferansen. NTL Ung-konferansen kan 
innvilge søknaden med alminnelig flertall. 
  

Kap 2. Regler for ordskiftet 

 
§ 10 Alle innlegg skal holdes fra talerstolen. Dirigentbordet kan innvilge dispensasjon fra 
dette kravet i særlige tilfeller. 
  
§ 11 Taletid og antall innlegg 

·       Delegater kan ha opptil to innlegg i samme sak. 
·       Taletid settes til inntil fem minutter for første innlegg og inntil tre minutter 

til andre innlegg. 
·       Saksinnledninger og oppsummering av ordskiftet får inntil ti minutter. 
·       Det gis ikke ordet til replikk. 
·       Det gis anledning til én saksopplysning per delegat i hver sak. I 

saksopplysninger er taletiden begrenset til ett minutt. 
  



Forretnings- og dagsorden 
§ 12 Det gis anledning til et innlegg til forretningsorden per delegat i hver sak. Til 
forretningsorden er taletiden begrenset til ett minutt. 
  
§ 13 Alle delegater har anledning til å komme med forslag til endring av dagsorden. 
Forslagene skal sendes skriftlig. Dirigentbordet vil behandle forslagene og komme med en 
innstilling. Forslagene og dirigentbordets innstilling skal forelegges møtet til behandling. Det 
gis ikke anledning til innlegg i saker til dagsorden.  

 Kap 3. Forslag 
 
§ 14  Alle delegater har anledning til å fremme forslag og endringsforslag i sakene som 
behandles på NTL Ung-konferansen.  Forslagene skal sendes inn  digitalt fra www.ntlung.no 
innen de forslagsfristene som fremkommer i dagsorden. Dersom forslagsstiller ønsker å 
trekke forslaget må forslaget trekkes innenfor forslagsfristen. 
 
§15 Fristen for å sende inn forslag er før strek er satt i hver enkelt sak på NTL 
Ung-konferansen. 

Kap 4. Avstemninger 
 
§ 16 Når dirigentbordet kunngjør at en avstemning tar til skal dørene til salen lukkes slik at 
ingen med delegatstatus har anledning til å gå inn eller ut av møtesalen all den tid det foregår 
en votering. 
  
§ 17 Avstemninger foregår ved håndsopprekning med mindre minst 3 
foreninger/landsforeninger og minst 5 delegater krever skriftlig votering. 
  
§ 18 Ved stemmelikhet skal dirigenten foreta ny avstemning. Dersom det ved ny avstemning 
fortsatt er stemmelikhet blir forslaget avvist. 
  
§ 19 Voteringer avgjøres med alminnelig flertall. Alminnelig flertall betyr at det avgis flere 
stemmer for et forslag enn mot. Avholdne stemmer sees bort fra. Et forslag som ikke oppnår 
flertall blir avvist. En sak kan ikke tas opp til votering hvis færre enn 50 % av delegatene er 
til stede. 

Kap 5. Personvalg 
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§ 20 Valgkomiteen gis anledning til å redegjøre for sitt arbeid og bakgrunnen for 
sammensetningen i innstillingen. Valgkomiteen gis mulighet til å redegjøre i inntil ti 
minutter. 
  
§ 21 Personvalg skal foregå etter følgende prosedyre: 
  

1. Valgkomiteen redegjør for sin innstilling til vervet i inntil tre minutter 
2. Den som er innstilt gis anledning til å redegjøre for sitt kandidatur i inntil tre 
minutter 
3. Dirigentbordet spør deretter møtet om det finnes flere kandidater til vervet. 
4. Dersom det ikke er flere kandidater velges kandidaten ved akklamasjon. 
Finnes det flere kandidater, fortsetter valgprosedyren slik: 
5. Alle delegater som foreslår en kandidat gis anledning til å redegjøre for sitt 
forslag til kandidat i inntil tre minutter 
6. Alle kandidater som er foreslått gis anledning til å redegjøre for sitt kandidatur 
i inntil tre minutter. Personer som stiller til valg, men som ikke har talerett på NTL 
Ung-konferansen, gis talerett for å holde sin redegjørelse. 
7. Etter at alle kandidater er redegjort for, og kandidatene har holdt 
redegjørelsene for sine kandidatur skal det gjennomføres en skriftlig votering. 
8. Personvalg avgjøres med absolutt flertall, det vil si at mer enn 50 % av de 
stemmeberettigede stemmer for en kandidat. 
9. Ved stemmelikhet etter § 21 (8) foretas det en ny avstemming. Det gis 
anledning til en ytterligere redegjørelse per kandidat før pkt. 7-8 gjentas. Ved fortsatt 
stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. 
10. Resultatet av avstemningen leveres dirigentbordet, som kunngjør vinneren av 
avstemningen og stemmefordelingen. 

 


