
FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN. 

ÅRSMØTET 2018, 

MILJØPARTIET DE GRØNNE I BERGEN 

 

Generelt 

 

§1 - Formalia 

Møtereglene regulerer årsmøtet i MDG Bergen 2018. Møtereglene er underlagt vedtektene. 

Vedtektene er styrende for organisasjonen, og i de tilfeller hvor møtereglene avviker fra 

vedtektene, gjelder organisasjonens vedtekter fremfor møtereglene. 

 

Møtereglene vedtas med alminnelig flertall. Årsmøtet skal vedta dagsorden. Dagsorden 

regulerer rekkefølge og omtrentlig tidsbruk for saksbehandlingen på årsmøtet. Dagsorden 

vedtas med alminnelig flertall, og kan endres med alminnelig flertall. 

 

§2 - Opptreden på årsmøtet 

På årsmøtet skal representantene, observatører og gjester opptre med respekt for hverandre 

og årsmøtet. En skal best mulig bidrar til at årsmøtet fatter avgjørelser på en saklig og ryddig 

måte. 

 

Personangrep og usaklige kommentarer skal stoppes av ordstyrerne, og ved gjentatte eller 

grove tilfeller skal taleren beordres ned fra talerstolen. Utilbørlig påvirkning av salen 

(jubling, buing, plakater, signaler osv.) er ikke tillatt. Ved grove tilfeller skal representanten 

som utfører dette bortvises fra salen. 

 

Representasjon 

 

§3 - Representanter 

Som medlem i Miljøpartiet De Grønne i Bergen regnes den som har fylt 15 år, som er bosatt i 

Bergen, har betalt kontingent til partiet for inneværende eller foregående år og ikke har 

meldt seg ut. Stemmerett og valgbarhet i partiets møter og organer følger medlemskapet 

etter § 3.b i vedtektene, med følgende unntak: Nye medlemmer og medlemmer som melder 

seg inn igjen etter opphold får stemmerett og blir valgbare 4 uker etter at kontingenten er 

betalt. Det er ikke anledning til å stemme på vegne av andre. 

 

Alle medlemmer i MDG Bergen har tale- og forslagsrett. Observatører og gjester har ikke 

tale- eller forslagsrett, om årsmøtet ikke har vedtatt noe annet. Registrerte møtedeltakere 

skal være til stede fra møtet er satt til det avsluttes, og har selv ansvar for å holde seg 

oppdatert om møtets gang. Dersom en deltaker midlertidig forlater årsmøtet skal 

vedkommende gi beskjed til ordstyrerbordet, og levere inn sitt stemmeskilt til tellekorpset, 

slik at de til enhver tid har oversikt over antall stemmeberettigede. 



 

Stemmeberettigede medlemmer kan velge med 2/3 flertall å innvilge medlemmer som ikke 

oppfyller kravet stemmerett og forslagsrett på årsmøtet. 

 

§4 – Andre gjester 

Alle som ønsker det kan overværer årsmøtet som gjester. Gjester har ikke tale- og 

forslagsrett. Stemmeberettigede medlemmer kan velge med 2/3 flertall å innvilge gjester 

som ikke oppfyller kravet stemmerett og forslagsrett på årsmøtet. 

 

Saksgang og konstituering 

 

§5 - Oppstart av møtet 

Årsmøtet velger ordstyrere, tellekorps, protokollundertegnere og referenter etter innstilling 

fra lokallagsstyret. Deretter behandles forretningsorden og dagsorden. Etter dette følger 

årsmøtet dagsorden. 

 

§6 - Ordstyrerne sine fullmakter 

Ordstyrerne skal foreslå tilpasninger til dagsorden, møtereglene, taletid, voteringsorden o.l. 

for å sikre en forsvarlig demokratisk behandling av årsmøtets saker. Ordstyrerne skal stoppe 

upassende oppførsel på årsmøtet. Ordstyrerne gis fullmakt til å foreta mindre endringer i 

dagsorden (tidsbruk på saker, setting av strek for innlegg, pauser mm.). 

 

Endringer som innebærer at rekkefølgen på saker endres eller at en sak flyttes til en annen 

dag enn den vedtatte dagsorden skal det voteres over. Ordstyrerne gis fullmakt til å innstille 

på voteringsorden i alle saker. 

 

§7 - Referenter og protokoll 

Det velges minst en referent til å føre årsmøtets protokoll. Det skal til enhver tid være en 

referent som fører protokollen. Protokollen skal inneholde hvilke saker som blir behandlet, 

hvem som hadde ordet, alle forslag og alle voteringer. Der det blir tatt opptelling skal 

stemmetallene føres i protokollen, unntatt ved personvalg. Dersom alle kandidatene 

samtykker, kan stemmetallene fra et personvalg føres i protokollen. Kandidatene har til en 

hver tid innsyn i stemmetallene. 

 

Debatter 

 

§8 - Innlegg 

Møtedeltakere med talerett ber om ordet til innlegg ved å rekke opp skiltet. Innlegg er på to 

minutter. På hvert innlegg gis det anledning til to replikker á ett minutt samt svarreplikk på 

ett minutt. Retten til replikk kan innskrenkes av årsmøtet etter forslag fra ordstyrer, dersom 

dagsorden krever det. Dersom en taler ikke respekterer taletiden skal ordstyrer påtale dette. 

 

Hver taler skal gis beskjed fra ordstyrerbordet når det er 30 sekunder igjen av taletiden. Alle 

innlegg skal holdes fra talerstolen, og neste taler skal stå klar ved talerstolen. 

 



§9 - Tegning til voteringsorden, møteregler, dagsorden, saksopplysninger 

Møtedeltakere som ønsker å tegne seg til voteringsorden, dagsorden, møteregler eller 

saksopplysninger tegner seg ved å rekke opp stemmeskilt med en hånd over. 

 

Saksopplysning o.l skal legges frem til ordstyrerbordet, når ordstyrerene vinker deltageren 

frem. Ordstyrerene presenterer, om nødvendig, saksopplysninger o.l til årsmøtet. 

 

§10 - Frister 

Fristen for å levere endringsforslag til denne forretningsordenen og alternative lister som 

skal ligge til grunn for votering er ved møtestart. Alle forslag skal fremmes skriftlig til 

ordstyrerbordet. Forslagsstiller skal underskrive forslaget. Frist for forslag på nye kandidater 

til lista er ved starten av behandlingen av den aktuelle saken under møtet. Det er mulig for 

kandidater som har tapt valg å bli foreslått som kandidat andre steder. 

 

§11 – Avstemninger 

Under avstemninger holdes dørene lukket. Ingen kan forlate eller komme inn i salen før 

stemmegivningen er avsluttet. Avstemninger foregår ved at skiltene rekkes opp når 

ordstyrerbordet sier at det stemmes. Dersom minst en representant krever det, skal 

avstemningen foregå skriftlig. Et slikt krav kan overprøves av årsmøtet med 2/3-flertall. 

Personvalg avholdes skriftlig dersom det er foreslått endringer til innstillingen. 

 

§12 - Grunnlag for avstemming 

På årsmøtet legges innstillingen til grunn. Hvis det er dissens i en komité, legges flertallets 

forslag til grunn, og en stemmer over hvilken dissidens årsmøtet ønsker. Når et forslag er 

vedtatt, går en over til ordinær behandling av forslaget. 

 

§13 Benkeforslag 

Alle benkeforslag må stilles mot en bestemt kandidat på innstillingen. Benkeforslaget må 

leveres skriftlig til ordstyrerbordet, med navn på forslagsstiller. Benkeforslagene må leveres 

inn på forhånd av behandling av saken. Ved benkeforslag vil det åpnes for en forsvarstale 

og en tale fra stilleren av benkeforslaget. 

 

Det åpnes også for én støtteappell på to minutter for hver kandidat der det er flere 

kandidater, i tillegg til at benkeforslagene blir presentert av forslagstiller. 

 

§14 Voteringsorden 

En stemmer over talspersonene og økonomiansvarlig individuelt. Resten av styremedlemmer 

og vara skal stemmes over i bolk. Benkeforslag skal avgjøres før en stemmer på 

styremedlemmer og vara i bolk. Dersom det kun foreligger ett forslag til en eller flere 

bestemte plasser, og ingen forlanger skriftlig votering, kan valgene gjøres ved akklamasjon. 

 

Dersom to eller flere kandidater er foreslått til en plass, eller hvis en av de 

stemmeberettigede på møtet krever det, skal det foretas skriftlig votering. Ved to kandidater 

velges den som er valgt ved simpelt flertall. Ved votering mellom flere enn to kandidater 

gjelder følgende: 

-  Den er valgt som oppnår flere enn halvparten av de avgitte stemmer. 



- Dersom ingen kandidat i første valgomgang oppnår flere enn halvparten av de avgitte 

stemmer, foretas omvalg. 

- Er det flere enn to kandidater, faller kandidaten med færrest stemmer ut i hver 

valgomgang, inntil én kandidat oppnår flere enn halvparten av stemmene. Dersom to 

eller flere kandidater oppnår det samme antall færreste stemmer i samme 

valgomgang, foretas loddtrekning om hvilken kandidat som faller ut. 

- Når to kandidater gjenstår, er den valgt som har fått flest stemmer. 

- Om det da er stemmelikhet ved to kandidater skal det foretas loddtrekning. 

 

§15 Presentasjon 

Alle innstilte kandidater og motkandidater til plasser har mulighet til å presentere seg med 

en appell på to minutter for årsmøtet før valget gjennomføres. Når kandidatene er valgt gis 

det rom for en ett minutts presentasjon av hver valgte kandidat, så lenge det er tid til det. Om 

det blir for tidkrevende med en presentasjon av alle, kan dette begrenses til kun de nyvalgte 

talspersonene. Ordstyrerbordet avgjør denne begrensningen. 

 

§16 – Rusmidler og forstyrrende atferd 

Årsmøtet skal være rusfritt. Det er ikke tillatt å nyte rusmidler under møtet. Personer som er 

tydelig beruset vil bli vist bort fra årsmøtet. Personer som forstyrrer årsmøtet eller ved 

gjentatte anledninger oppfører seg ufint overfor andre deltakere vil bli vist bort fra årsmøtet. 


