
Forretningsorden for landsmøtet 
 

1. Forhandlingene føres for åpne dører, dersom ikke landsmøtet fatter vedtak om annet 

Alle deltakere på landsmøtet har talerett. I henhold til Norsk kulturskoleråds vedtekter §4 har kun valgte 

delegater til landsmøtet stemmerett. 

Det er kun valgte delegater som har forslagsrett. 

Man tegner seg til talelisten ved å vise nummertegn. Talerne skal tale fra dertil bestemt plass i salen. 

2. Dirigenten kan med landsmøtets godkjenning fastsette maksimaltid for innlegg.  
Det er anledning til å be om replikk. Replikk er et kort innlegg for å oppklare uklarheter eller korrigere 

misforståelser i siste talers innlegg. 

Replikk skal avvikles før man går videre på talerlisten. Det er ikke anledning til å tegne seg for replikk 

under replikkordskiftet. 

3. Forslag må leveres dirigenten skriftlig på vedlagte forslagsark.  Forslaget må påføres saksnummer og 
undertegnes av forslagsstilleren. 
Forslag som ikke har sammenheng med de på sakslisten oppførte saker, kan ikke behandles. Forslag til 

vedtektene må ha sammenheng med den bestemmelsen som er forslått endret i innkallingen. 

Forslag må varsles til dirigenten før strek settes for å kunne fremmes/trekkes. 

4. Delegasjonsledere kan kreve pause i forhandlingen før strek settes for debatt i en sak eller før saken tas 
opp til avstemning. 
 

5. Alle avstemninger skjer ved håndsopprekking, så sant ikke landsmøtet vedtar noe annet.  
Alle avstemninger avgjøres med simpelt flertall hvis ikke annet er bestemt i gjeldende vedtekter. 

Ved stemmelikhet er forslaget forkastet. Dette gjelder ikke ved valg; se pkt. 6 Forretningsorden. 

6. Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller hvis noen forlanger det, For å bli 
valgt kreves det mer enn 50 % av avgitte stemmer. Om ingen av kandidatene får mer enn 50 % av 
stemmene, skal det holdes omvalg. Dersom det er flere enn to kandidater, går kandidaten med lavest 
stemmetall ut. Nytt valg blir holdt mellom de kandidatene som står igjen. Dette prinsippet følges til bare 
to kandidater står igjen. Ved nytt valg mellom de to kandidatene, er den valgt som får flest stemmer. Ved 
stemmelikhet i siste valgomgang holdes først ett omvalg, og ved ny stemmelikhet avgjøres valget ved 
loddtrekning. 
 

7. Ingen delegater må komme inn i eller forlate møtesalen etter at dirigenten har tatt et forslag opp til 
votering, og før dirigenten har erklært saken for avgjort.  
Delegater som ønsker å være fraværende i møtetiden, må søke permisjon hos dirigenten. Referentene 

fører alle innvilgede permisjoner i protokollen. 

8. I protokollen føres bare fremsatte forslag, avstemningsresultat og vedtak. 
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