Forslag til
forretningsorden
1. FULLMAKTER
• Fullmakter fra lokallagene skal skje via påmelding til Ung
baptist sitt årsmøte innen påmeldingsfristen angitt i
informasjonen på nettsiden. (Torsdag 4. mars kl 23.59)
• Årsmøtet godkjenner fullmaktene etter innstilling
fra fullmaktskomiteen.
• Årsmøtet kan med kvalifisert flertall godkjenne
for sent innkomne fullmakter.
2. KONSTITUERING
• Landslederen åpner årsmøtet som startet med
velkomst og godkjenning av fullmakter.
• Deretter velges 2 ordstyrere som leder resten
av årsmøtet.
• Det velges 2 sekretærer til å føre årsmøteprotokoll.
• Det velges 2 protokollesere til å godkjenne
årsmøteprotokollen.
• Det velges tellekorps.
3. TALETID, REPLIKKER, M.M.
• Avgrensing i taletid kan innføres med simpelt
flertall etter forslag fra ordstyrerne eller årsmøtedelegater.
• Ordstyrerne kan gi unntak for taletid til forslagsstillere
eller lignende.
• Til hvert innlegg kan det maksimalt bli gitt 2
replikker og 1 svarreplikk. Ordstyrerne kan om
nødvendig, innskrenke adgangen til replikkordskifte
ytterligere.
• Innlegg til dagsorden, forretningsorden og voteringsorden
skal slippes til utenom talerlista.
• Strek for debatten kan settes med simpelt flertall
etter forslag fra ordstyrerne.
4. BEHANDLING AV SAKER
• §7 i Ung baptist sine vedtekter angir de tidsfrister
som gjelder.
• Årsmøtet kan, med kvalifisert flertall, vedta at
saker som er innkommet senere enn de angitte
tidsfrister eller blir fremmet på møtet likevel
skal tas opp til behandling.
• Alle forslag skal leveres skriftlig.
5. AVSTEMNINGSREGLER
• Om ikke annet er sagt blir saker avgjort med
simpelt flertall. Avstemning via GoPlenum.
• Avstemning ved opprop kan vedtas med simpelt
flertall.
• Ved personvalg der det er 2 eller flere kandidater
til en plass, legges navnene inn i GoPlenum for avkrysning.
6. FLERTALL I ÅRSMØTET GJELDER
FØLGENDE DEFINISJONER
• Simpelt flertall; mer enn halvparten av de avgitte
stemmene for forslaget (avholdende teller
ikke med).
• Absolutt flertall; mer enn halvparten av de tilstedeværende
med stemmerett må stemme
for forslaget (avholdende de teller i praksis
som stemmer imot).
• Kvalifisert flertall; mer enn 2/3 av de avgitte
stemmene (avholdende teller ikke med).

7. UNNTAK FRA FORRETNINGSORDEN
• Ordstyrerne kan foreslå at det blir gjort unntak
fra vedtatte forretningsorden. Årsmøtet gir sin
tilslutning ved simpelt flertall.

