
LM-1 
Åpning og konstituering 

A. Åpning ved leder 
Unge Venstres leder, Sondre Hansmark, åpner møtet. 

 
B. Opprop 
Opprop tas ved møtets begynnelse. 

 
C. Godkjenning av forretningsorden 
Landsstyrets innstilling: 

 

1. Forretningsorden vedtas ved konstituering av landsmøtet. Endringer i 
forretningsorden kan senere vedtas med 2/3-flertall. 

 
2. Ved debattinnlegg gis det anledning til to replikker med påfølgende 
svarreplikk. Ordstyrerbordet kan foreslå begrenset taletid og begrenset antall innlegg 
til hver sak dersom dette er hensiktsmessig. Ordstyrerbordet kan foreslå å sette 
strek under debattene, og skal – etter at strek er satt – avvise alle nye innlegg. 

Ordstyrerbordet kan vedta å lukke dørene under behandling av saker. 

 
3. Alle forslag må skrives på utdelte skjemaer, leveres skriftlig til ordstyrerbordet 
og fremmes fra talerstolen i form av et innlegg. 

 
4. Sentralstyret innstiller på endringsforslag til politisk plattform til landsstyret. Alle 
forslag som er avvist av sentralstyret må opprettholdes av et landsstyremedlem for å 
behandles på landsstyremøtet. Hvis ikke forslaget opprettholdes, vil landsstyrets 
innstilling være at forslaget avvises. Landsstyremedlemmer må opprettholde avviste 
forslag som ønskes behandlet i landsstyret innen torsdag 15 oktober klokken 12:00. 
Innstillingen som er innstilt avvist fra landsstyret behandles i blokk på landsmøtet, 
med mindre forslaget er opprettholdt av et medlem av Unge Venstre. Fristen for å 
opprettholde avviste forslag til behandling på landsmøtet er fredag 23. oktober 
klokken 12:00. 

 
5. Stemmeberettigede delegater tegner seg på talerlisten ved å tydelig vise 



stemmeskilt. Observatører tegner seg ved å tydelig vise observatørskilt. Andre 
medlemmer tegner seg ved å rekke finger i været. Medlemmer som ber om til 
dagsorden, skal få ordet umiddelbart etter pågående replikkveksling. 

 
6. Vedtak skjer ved simpelt flertall, med mindre annet går frem av Unge 
Venstres vedtekter. Avholdne stemmer gjør kun utslag i saker som krever kvalifisert 
flertall, og ellers der tallet på avholdne stemmer utgjør et flertall av de totale 
stemmene. Skjer det siste, må ny avstemming holdes, og man tar bare hensyn 
til aktive stemmer. Ved stemmelikhet, skal det stemmes på ny. Ved 
stemmelikhet for andre gang, vil det forslaget som lå til grunn for avstemningen 
vinne fram. Ligger intet forslag til grunn, blir spørsmålet avgjort ved 
loddtrekning. 

 
7. Når det er flere enn to forslag til vedtak, skal de forslagene som ikke ligger til 
grunn for vedtaket først settes opp mot hverandre. Ligger intet forslag til grunn, 
skal det minst radikale forslaget legges til grunn for avstemningen. Man starter 
med det mest radikale forslaget og setter dette opp mot det nest-mest radikale 
forslaget. Slik fortsetter man til det til slutt står igjen ett forslag som kan settes 
opp mot forslaget som ligger til grunn for vedtaket. Et falt forslag kan likevel 
aktivt opprettholdes av minst én representant ved den endelige avstemningen 
mot vedtaket som ligger til grunn. Man setter da det mest radikale forslaget opp 
mot vedtaket som ligger til grunn, og dette vil vinne fram som endelig vedtak 
om det oppnår flertall. Slik fortsetter man til vedtak er gjort. 

 
8. Dersom minimum en tredjedel av delegatene ber om det, skal 
forhandlingene stoppes og det gis anledning til å avholde korte delegasjonsmøter. 

 
9. Ved personvalg skjer avstemningen skriftlig dersom minst én delegat ber om 
det. Ved alternative forslag til valgkomiteens innstilling skal forslaget settes opp 
mot én person i ett konkret verv i innstillingen. Dersom det er flere enn to 
kandidater til ett bestemt verv, må den som velges ha minst 50 prosent av de 
ikke-blanke stemmene. Dersom ingen av kandidatene får en slik tilslutning i 
første valgomgang, faller den av kandidatene med færrest stemmer ut. Slik 
fortsetter man til en av kandidatene har fått de nødvendige 50 prosent. Ved 
stemmelikhet skal det stemmes på ny mellom kandidatene med like mange 
stemmer. Ved fortsatt stemmelikhet blir valget avgjort ved loddtrekning. 

 
10. Ved personvalg til faste verv der det er flere kandidater gis det anledning til 



presentasjonstale og en støttetale. Ved valg av ledertrio gis anledning til to 
støttetaler. Ved valg av sentralstyremedlemmer og til varaplasser til sentralstyret gis 
det anledning til presentasjonstale og én støttetale på inntil ett minutt. Ved valg til 
andre plasser gis det anledning til presentasjonstale. 

 
11. Redaksjonskomiteen skal innstille på et antall uttalelser til behandling og innstille 
på hvilke uttalelser som skal behandles. Komiteen kan sy sammen flere politiske 
uttalelser dersom landsmøtet vedtar det. De skal i etterkant av landsmøtet gjøre 
nødvendige forenklinger av de politiske uttalelsene landsmøte velger å behandle. 
Komiteen skal ikke endre det politiske innholdet i uttalelsene eller vinklingen av 
uttalelsene. 

 
D. Godkjenning av innkalling 
Innkallingen til landsmøte må godkjennes som gyldig og i tråd med vedtektene. 

 
E. Valg av ordstyrere, referenter, tellekorps, protokollsignatarer og fullmaktsnemnd 
Landsstyrets innstilling: 

 
Ordstyrere: Ann Helen Skaanes (leder), Tor Frøytvedt Dahl, Kjartan Almenningen, 
Grunde Almeland, Julianne Ferskaug, Anna Dåsnes. 

 
Referenter: Audun Gottas Bonde, Baard Salvesen, Linn Skyum,  

Protokollsignatarer: Johan Malvik, Hanna Lein-Mathiesen, Amelia Aune. 

Fullmaktsnemd: Gard Skulstad Johanson, Andreas Kolstad, Bjarte Horpestad. 
 

Tellekorps: Lars Brandsås (leder). Resten legges frem og godkjennes under møtet. 



F. Valg av redaksjonsnemd for uttalelser 
Landsstyrets innstilling: 

Simon Seland (leder), Dina Bovim, Benedikte Møller-Stray, Omar Yagci, Hanna 
Linnéa Lindtvedt 

 
Redaksjonskomiteen skal innstille på et antall uttalelser til behandling og innstille på 
hvilke uttalelser som skal behandles. Komiteen kan sy sammen flere politiske 
uttalelser dersom landsmøtet vedtar det. De skal i etterkant av landsmøtet gjøre 
nødvendige forenklinger av de politiske uttalelsene landsmøte velger å behandle. 
Komiteen skal ikke endre det politiske innholdet i uttalelsene eller vinklingen av 
uttalelsene. 

 
G. Valg av redaksjonsnemd for politisk plattform 
Landsstyrets innstilling: 
Sondre Hansmark (leder), Ole Martini, Hans Jacob Thomsen 

 
Redaksjonskomiteen for politisk plattform skal gjennomgå politisk plattform og gjøre 
endringer i henhold til landsmøtets vedtatte endringer. De kan endre skrivefeil, 
tegnsetting og flytte punkter, avsnitt og kapitler dersom det fører til at plattformen 
henger bedre sammen og for å tydeliggjøre Unge Venstres politiske prioriteringer. De 
har også mandat til å gjøre språklige endringer. De kan ikke gjøre endringer som 
endrer realiteten i det som står i teksten. Alle endringer skal markeres så det er lett å 
se hva som er gjort. Endelig politisk plattform skal godkjennes av landsstyret på 
første landsstyremøte etter landsmøtet. Er det tvilstilfeller om en endring fører til 
endring i realiteten skal det opp til behandling i landsstyret. 


