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Sak 5.  Forretningsorden for NBU sitt 73. årsmøte, 2018 

1. Åpent møte 

1.1 Møtet holdes åpent, med mulighet for å lukke møtet dersom årsmøtet finner det hensiktsmessig. 

2. Forslag og forslagsfrist 

2.1 Alle forslag til vedtak skal leveres skriftlig til ordfører.  

2.2 Ordfører setter strek for muligheten til å komme med forslag til vedtak.  

3. Taletid og replikker 

3.1 Innlegg i debattene må ikke overskride tre minutter. 

3.2 Til hvert innlegg kan det maksimalt bli gitt to replikker og én svarreplikk, hvor hver replikk har en 
taletid på maksimalt ett minutt. 

3.3 For å få ordet i en debatt rekkes delegatskiltet i været med en finger foran skiltet. Ved replikk 
rekkes delegatskiltet i været med to fingrer foran skiltet. 

3.4 For å få innlegg til dagsorden holdes en hånd vannrett over delegatskiltet, eventuelt over den 
andre hånden som skal være loddrett og dermed skape en T-form. 

3.5 Ordfører har mulighet til å gjøre unntak fra taletid på innlegg eller replikker, og kan sette strek for 
muligheten til å tegne seg. 

4. Avstemming 

4.1 All avstemming skjer ved aktiv votering. 

4.2 Elektronisk stemmeavgivning tilsvarer skriftlig valg hvis stemmeavgivning holdes anonymt.  

4.3 En delegat kan kreve at elektronisk stemmeavgivning skal være anonymt i hver enkelt sak. 
Personvalg er alltid anonymt.   

4.4 Avstemming skjer ved at delegatene rekker delegatskiltet i været eller ved elektronisk 
stemmeavgivning. 

4.5 Opptelling skjer dersom det er tvil om utfallet eller dersom en delegat krever det. 

4.6 Skriftlig valg skjer hvis en delegat med stemmerett krever dette.   

5. Personvalg 

5.1 Frist for å melde kandidater til valg i sak 1.6 Årsmøte F) punkt 12 settes til klokken 12:00 på dag 2 
av årsmøtet. Kandidatur meldes skriftlig til ordførerkollegiet.   

6. Unntak fra forretningsorden 

6.1 Ordfører kan gjøre unntak eller endringer i dagsorden og forretningsorden dersom 
ordførerkollegiet finner det hensiktsmessig. 

 

Forslag til vedtak:  
Årsmøtet vedtar forretningsorden for NBU sitt 73. årsmøte.  


