
 
 

 

Kretsting 2018 

 

Sak 1  Konstituering 

 
 

1. Opprop  
 
 

2. Godkjenning av innkalling 

Innkallingen ble lagt ut på kretsens hjemmeside 01.oktober 2017 samt sendt til 

kretsens grupper 11. desember 2017 (e-post). 

 Kretsstyret innstiller: Innkallingen godkjent. 

 

 

3. Godkjenning av forretningsorden 

 Forslag til forretningsorden er vedlagt. 

Kretsstyret innstiller: Det fremlagte forslag til forretningsorden godkjennes. 

 

 

4. Valg av dirigentskap, referenter, protokollunderskrivere 

 Kretsstyret innstiller til ordstyrere: 

• Øystein Johnsrud, Hana 

• Ingvild Kjosavik, Hana 

 

Kretsstyret innstiller til referenter: 

• Halvard Strømme Wersland, Ettåring 

• Helen Sola Norland, kretssekretær 

 

Kretsstyret innstiller til protokollunderskrivere: 

Kretsstyret fremmer sin innstilling på årsmøtet. 

 

 

5. Valg av tellekorps 

 Kretsstyret fremmer sin innstilling på årsmøtet. 
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Forslag til forretningsorden 
Kretsting 
 

1. Kretsting velger: 

• Ordstyrer og viseordstyrer 

• To referenter til å føre protokollen.  

• To til å underskrive protokollen på vegne av møtets medlemmer. 

• Ett tellekorps med fire medlemmer. 

Inntil ordstyrerne overtar ledelsen, ledes møtet av kretsleder. 
 

2. I protokollen føres sak, fremsatte forslag, voteringsresultat og vedtak. 

Opptellingsresultat (for, mot, blanke stemmer) føres når opptelling er foretatt. 
 

3. Ordstyrerne har anledning til å endre rekkefølgen for behandling av sakene. 
 

4. Debatteknikk: 

• Innlegg: De som ønsker innlegg, gir tegn ved å vise nummerskilt til ordstyrerne. 

• Replikk: Replikk får en ved å vise nummerskilt til ordstyrerne og holde den andre 

hånden opp ved siden av med to fingre formet som en V. Replikk får en kun til 

foregående innlegg. Det gis anledning til to replikker til hvert innlegg, samt 

svarreplikk fra den som hadde innlegget. 

• Ved å vise nummerskilt og samtidig rope «til forretningsorden», «til dagsorden», ”til 

voteringsorden”, skal en umiddelbart få ordet. Taleretten kan bare benyttes til 

bemerkninger om saksbehandlingen, voteringsmåten, strek, beregning av taletid o.l. 
 

5. Setting av strek og begrensning av taletid foreslås av ordstyrerne eller delegatene, og 

vedtas av kretsting. Når strek settes, må alle forslag det skal voteres over, være presentert. 
 

6. Forslag til vedtak må fremmes når den aktuelle sak behandles. Forslag fremsettes i 

innlegg og leveres skriftlig til ordstyrerne undertegnet forslagstiller. Innleverte forslag kan 

trekkes.  
 

7. Alle vedtak avgjøres ved simpelt flertall (ett forslag får flere stemmer enn andre) av de 

avgitte stemmer. Ved stemmelikhet avgjør kretsleders dobbeltstemme. Det skal være 

skriftlig avstemming når minst en person ønsker det. Ordstyrerne fastsetter voteringsmåten 

etter vanlig prosedyre, dersom møtet ikke vedtar noe annet. 
 

8. Alle valg skal foregå skriftlig når minst en person ønsker det. Ved skriftlig votering teller 

blanke stemmer som avgitte stemmer. Kandidater som får over halvparten av de avgitte 

stemmer, anses valgt. 

Kretsleder og visekretsleder velges ved særskilt valg. 

Ordstyrerne fastsetter frist for innlevering av benkeforslag til valgene. 
 

9. Kretstinget kan vedta å gi møte- og talerett til andre enn de som er nevnt i 

organisasjonsbestemmelsene. 
 

10. Snarest mulig etter møtet sendes utskrift av kretstingets protokoll til møtets 

medlemmer, alle grupper i kretsen og forbundets sentralledd. 
 

11. Forhold som ikke er regulert i denne forretningsorden, besluttes av møtet med vanlig 

flertall, etter forslag fra ordstyrerne. 


