
Willy Finnbakk

16-10- 2018

Møteledelse



BYASSEN SITT LIV I 

LANDBRUKET



Trangt svingete og 

uoversiktlig



Åpent,klart og oversiktlig



Landbruk på dagsorden – men ikke 
alltid slik vi vil

• Ni av ti vil ha landbruk på samme nivå

• Smørkrise 

• Brudd og aksjoner 

• Oste og Yoghurt krig

• Pelsdyr



Tenker bønder langt nok ?

• Tenker bønder høgt nok ?

• Er det skummelt å prata og tenka høgt 

om framtidige utfordringar?

• Har me ein plass å drøfta friske tema?



Ska me dyrka problem??

• Eller skal me ta utfordringane og vera

optimistar??



3 typer bønder

1. De som får ting til å skje

2. De som ser på det som skjer

3. De som lurte på hva som skjedde



3 typer styrer

1. De som får ting til å skje

2. De som ser på det som skjer

3. De som lurte på hva som skjedde



Tema for dagen

1. Forskjellige møter og utfordringer

2. Møtelederen

3. Forberede og planlegge

4. Gjennomføring

5. Begreper og formaliteter

6. Valg

7. Etterarbeid og media



Møter er så mangt



Hva slags møter leder dere?

–Årsmøter

– Styremøter

–Komitémøter

–Utvalg

– Formelle og uformelle møter

–Hva er utfordringene?
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Årsmøter

• Sakliste gitt  - vedtekter og lover
– Organisasjoner og selskaper

• Årsmelding og regnskap

• Generaldebatt – temadebatt

• Program og arbeidsplan
• Budsjett
• Valg

Fortid

Framtid
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Styremøter

• Møteplan

• Sakskart

– Faste saker

– Aktuelle saker

– Drift – økonomi

– Personal

• Styret som gruppe

• Daglig leder og administrasjon
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Målet med møter

?



Målet med møter

Generelt handler møter om:

• Å fatte beslutninger

• Å kommunisere, informere eller diskutere

• Å løse konkrete utfordringer

• Å planlegge veien videre

Definer målet med møtet – hva sikter du mot!

– Enkelt på et formelt årsmøte

– Vanskeligere på et arbeidsmøte med uklare forventinger
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Kjennetegn på gode møter

• Effektivt

– Hensikt tydelig – dagsorden

– Konklusjon trukket

– Oppfølging klargjort og kommunisert

• Meningsfullt for deltakerne

• Verdiskapende for medlemmene ?!
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En god 
møteleder....
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En god møteleder…..
• Kan vedtektene og org.håndboka og sørger for at møtet følger disse

• Kan vanlige møteregler

• Konkluderer - vedtak

• Oppsummerer hovedpunkter, hvis det ikke fattes formelt vedtak

• Skaper god stemning og ramme rundt møtet - humør

• Trygg i rollen

• Strukturert

• Lar alle slippe til, i rekkefølge. Oppfordrer de som ofte sier lite til å si noe.

• Tilbakemeldinger

• Inkluderende og likeverdig

• Følger godt med på forsamlingens signaler, skaper framdrift om det trengs

• Skjære gjennom

• Sier hvor lang tid som er satt av og holder tida

• Holder hodet kaldt
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Møteleder er nesten som å være 
forelder2



Forberede møter

Når jeg skal planlegge et møte må jeg…..

• -

• -

• -

• -

• -
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Forberede møter
• Hvem planlegger 

møtene?
– Sekretariat/styresekretær

– Styreleder

• Saksliste

• Saksforberedelse
– Saksutredning og 

innstilling

– Notater

– Eksterne innledere
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Forberede møter
• Hvem skal delta? 

– Utsendinger/styremedlemmer
– Ansatte
– Gjester

• Send ut innkalling, innen fristen 
(sjekk vedtektene)

• Timeplan for møtet
– Hvem skal legge fram de ulike 

sakene?
– Hvor lang debatt blir det på den 

kontroversielle saken x?
– Hvor lang tid tar valget? Hva finner 

vi på mens stemmer telles?
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God planlegging og topp 

gjennomføring 

gir mindre risiko

…men bare litt forberedelse er ikke godt nok ?



Eksempel saksliste årsmøte
1. Konstituering

– Navneopprop, godkjenne innkalling, forretningsorden, 
kulturinnslag, minneord, osv

2. Leders tale – debatt
3. Årsmelding og regnskap
4. Budsjett, og evt kontingent
5. Arbeidsprogram
6. Innkomne saker
7. Valg

Utsending av saksdokumenter
Aldri eventuelt-saker på årsmøte
Orienteringer
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Eksempel saksliste styremøte

1. Konstituering 

2. Godkjenning av protokoller

3. Referatsaker

4. Saker til beslutning

5. Orienteringssaker

6. Eventuelt
• Meldes når møtet begynner

• (Evaluere møtet)
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Gjennomføring av møter
• Ønsk velkommen
• Presentér tidsramma
• Bruk sakslista og timeplanen
• Legge fram saker

– Leder
– Generalsekretær/direktør/administrasjon
– Styremedlemmer med ansvarsområder

• Taleliste
– Fortell hvem som er på talerlista, så folk vet at de er 

notert

• Pass på tida
– og innfør taletid om det trengs (forretningsorden)

4



Gjennomføring av møter
• Sørg for at alle blir hørt 

– pratsomme og stille, og ulike meninger

• Timeout: 

– Hvis du er i tvil om hva du skal gjøre – la 
deltakerne få en pause og diskuter med noen 
andre (f.eks. styreleder eller kontrollkomiteen) 

• Hold tida - avslutt når du har sagt du skal

• Takk deltakerne for deres bidrag i møtet
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Dilemmaer
• Bør en møteleder selv delta i diskusjoner på 

møtet?

• Bør en møteleder bidra til 
kompromissløsninger?

• Hva gjør du med møteplagere?

• Hva gjør du om styret overkjører 
forsamlingen?

• Representerer ordfører/møteleder styret?

• Mobiltelefoner og pc/Mac
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Møteplagere
• Tar ordet hele tida 

engasjert

• Har egentlig ikke tid  ikke 
sløse med tid

• Besserwisser  kunnskap

• Utenomsnakk  humør

• Hakk i plata  grundig

• For seint og uforberedt



Viktige begreper
• Forretningsorden

• Innlegg, replikk og til dagsorden

• Sette strek

• Innføre taletid

• Avstemninger - votering

• Protokolltilførsel

• Akklamasjon

• Protokoll vs. referat

• Redaksjonskomité

• Tellekorps
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Forretningsorden

• Fastslår formelle regler for gjennomføring av 
møtet

– Hvem har stemmerett

– Taletid

– Om forslag og voteringsformer

– Åpent eller lukket møte

– Evt møtereferenter

– Pauser
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Votering - avstemminger
• Åpen votering

– Ved håndopprekning eller ikke - kontra
– Stilletiende bifall
– Svare ja eller nei

• Voteringsrekkefølge
• Prøveavstemning
• Stemme subsidiært 
• Akklamasjon
• Skriftlig votering
• Dobbeltstemme
• Blanke stemmer
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Voteringsrekkefølge

1. Det mest ytterliggående forslag

– Det som bryter mest med tidligere praksis

– De største beløpene

2. Forslag som utelukker flest andre forslag

3. Forslag som utelukker hverandre

Hovedregel: Minst mulig voteringer
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Flertallsformer

• Simpelt flertall
– Det forslaget med flest stemmer

– Også når det er mindre enn halvparten

• Absolutt flertall – alminnelig flertall –
flertallsvedtak
– Mer enn halvparten av de avgitte stemmene

• Kvalifisert flertall
– Fastsatt i vedtekter og lover
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Møteteknikk

• Forslag skal refereres tydelig og leveres 
skriftlig til dirigentbordet

• Utsettelsesforslag skal stemmes over straks de 
foreligger

• Redaksjonskomité 

– store saker/møter der det forventes mange forslag 
og kompliserte saker. 

– Sy sammen synspunkt og forslag – få tilslutning fra 
møtet
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”Flertallet har alltid rett”

• A million flies can't be wrong - Eat shit

• Ni av ti kommuner er mot å oppheve 
konsesjonsloven

• Femti millioner Elvis-fans kan ikke ta feil
• ”Alle gjør det”
• Selger: Mange kjøper utvidet garanti, derfor er 

det lurt å gjøre det
• Flertallet stemte på oss (H og FrP), derfor er våre 

løsninger riktige
• Her i grenda mener vi dette er sant, og de som er 

uenige tar feil
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Valg

Motkandidater – bra eller et problem?



Valg 
• Ordfører leder valgene – som regel

• Valgkomiteen legger fram og begrunner innstilling
– Hvem er på valg (og hvem er ikke på valg)

– Kriterier for arbeidet - arbeidsmåter

– Komiteens forslag, kort presentasjon av kandidater

– Evt begrunne delt innstilling fra ”fraksjonsleder”

• Hvor aktiv skal valgkomiteen være ved benkeforslag?

– Forsvare sitt forslag

– Bare kandidaten sjøl som 

kan trekke seg

• Valgkomité inviteres til 

årsmøtet?

• Opptelling av stemmer
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Valg - resultat

Årsmøtet i TINE SA har gjenvalgt 
både konsernstyreleder Trond 
Reierstad og nestleder Nina Kolltveit 
Sæter. Årsmøtet sluttet seg dermed 
til innstillingen fra en enstemmig 
valgkomité.  Det var ingen 
motkandidater til de to. 

Det var avgitt  170 stemmer

Trond Reierstad fikk 164 stemmer, 
fem blanke stemmer. Én stemme ble 
forkastet

Nina Kolltveit Sæter fikk 159 
stemmer, 11 blanke.

6



Etterarbeid

• Send ut referatet/protokoll så raskt som mulig

– Som regel sekretariat

• Følg opp sakene som skal følges opp

– Klargjøre ansvar

• Evaluere møtet 

– I ettertid – spørreskjema

– På slutten av møtet
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Informasjon - media

Ulike strategier

• Saker som har nyhetens interesse

• Saker som går ”litt under radaren”

• Konfidensielle saker
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