
 

 

Forslag til forretningsorden 
ved ANSAs 62. ordinære generalforsamling 

27.-28. juli 2018 
 
 

A. Generelt 
 

1. Generalforsamlingens forhandlinger er regulert i ANSAs statutter §§ 12-23, samt denne 
forretningsorden. Forretningsorden kan ikke stride mot statuttene. 

 
2. Generalforsamlingens forretningsorden må vedtas av hver enkelt generalforsamling. 

 
3. Anledning til å delta på ANSAs generalforsamling er definert i statuttenes §13 som alle 

medlemmer av ANSA, ansatte i ANSA samt personer innbudt av hovedstyret.  
 

4. Generalforsamlingen velger tre tillitspersoner for møtet. Tillitspersonene skal være en 
representant fra landsmøtets deltakere, en fra hovedstyret og sekretariatet. Disse skal 
fungere som kontaktpersoner som samtalepartnere for deltakere gjennom møtet. 

 
 

B. Organer 
 

5. ANSAs generalforsamling har følgende organer: 
a. Presidiet 
b. Plenum 
c. Komiteer 

 
 

C. Presidiet 
 

6. Presidiet består av generalforsamlingens ordfører, varaordfører, ANSAs president og en valgt 
sekretær. 
 

7. Presidiet tolkning legges til grunn der det er tvil om fortolkning av forretningsorden, 
voteringsorden og dagsorden. Tolkning av statuttene gjøres av ordførerkollegiet. 
Generalforsamlingen kan overprøve denne tolkningen med 2/3 flertall. Ved stemmelikhet i 
presidiet teller ordførerens stemme dobbelt. 

 
 

D. Plenum 
 

8. Plenum består av nevnte personer i ANSAs statutter § 13. 

 
 

E. Komiteer 
 

9. Generalforsamlingen kan nedsette faste og midlertidige komiteer og gi faste og midlertidige 
mandater. 

 
 

F. Møtets gang  
 

10. Generalforsamlingens medlemmer og alle øvrige medlemmer av ANSA, samt ANSA Alumni 
og ansatte i ANSA har tale- og forslagsrett. Inviterte observatører kan innvilges talerett ved 
alminnelig flertall.  

 
11. Forhandlinger i plenum føres for åpne dører dersom ikke annet er bestemt. Forhandlingene i 

komiteer kan føres for lukkede dører. 
 

12. Generalforsamlingen kan med kvalifisert flertall velge å lukke møtet. Ved lukking av møtet vil 
kun deltakere definert av statuttenes §13, samt presidiet og kontrollkomiteen ha tilgang til 



 

møtet. Øvrige gjester og observatører må forlate salen til møtet igjen åpnes.  
 

G. Debattstruktur 

13. Taletid på innlegg skal ikke være lenger enn tre – 3 – minutter. 
 
Det gis adgang til to – 2 – replikker til hvert innlegg, med anledning til svarreplikk Replikker skal 
ikke vare lenger enn ett – 1 - minutt.   
 
Presidiet og andre med forslagsrett kan foreslå endringer i taletid og replikkveksling i 
enkeltsaker, eller for hele møtet. Presidiet kan foreslå å kutte replikker dersom inntegnet liste 
overskrider tid til debatten.  
 
Saksordfører gis anledning til å gi en innledning på inntil tre – 3 – minutter ved åpning av 
saken. Ordfører kan velge å åpne for spørsmål til innledningen.  
 
Ordet tas fra anvist plass.  

 

14. Deltakere med talerett kan tegne seg til orden. Dette kan gjøres dersom det er uklarheter i 
saksbehandling. Til orden skal ikke være meningsbærende. Innleggsholder får da en taletid på 
inntil ett – 1 – minutt, og det åpnes ikke for replikker med mindre dette er ønsket fra presidiets 
side. Ved inntegning til orden for taleren ordet umiddelbart etter pågående innlegg og 
påfølgende replikkveksling.  
 

15. Inntegning til debatt gjøres til presidiet med delegatskilt. Det er deles ut ett skilt for innlegg og et 
for replikk. Skiltene har ulik farge. 

 

16. Presidiet og andre med forslagsrett kan foreslå at det settes strek. Det innebærer at inntegning 
til nye innlegg og innlevering av nye forslag avsluttes. Dette vedtas med alminnelig flertall.  

 

Når strek settes gis det anledning til å tegne seg i løpet av neste talers innlegg. Deretter leses 
talerlisten opp og strek er satt. 

Presidiet eller deltakere med forslagsrett kan foreslå at det settes kontantstrek. Ved 
kontantstrek avsluttes debatten umiddelbart, og resterende inntegnede talere blir strøket fra 
talerlisten. Kontantstrek vedtas ved kvalifisert flertall.  

 
 

17. Statuttendringsforslag rangeres i tre kategorier for å sikre en effektiv behandling av 
forslagene. Delegater kan på generalforsamlingen fremme forslag om endring av rangering av 
saker under konstitueringen (ved forretningsorden) av generalforsamlingen. Ved forslag om 
endring av rangering kan forslagsstiller, samt en representant fra hovedstyret argumentere for 
sine forslag, men det blir ikke gitt anledning til debatt. Votering skjer ved simpelt flertall. 

 
A – full debatt. Deretter votering. 
B – ett innlegg for, ett mot – ingen replikker. Deretter votering. 
C – kun votering. 
 
Angjeldende B-debatt vil normalt forslagsstiller holde 
innlegget for. Det er åpent for alle med talerett å holde 
innlegget mot.  
 

 
H. Votering 

 
18. Definisjoner: 

a. Alminnelig flertall er oppnådd når mer enn 50% av de 
tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for 
forslaget. 

b. Simpelt flertall er oppnådd når et forslag får flere 
stemmer enn et annet, selv om ingen forslag får 50% 
av stemmene. 



 

c. Kvalifisert flertall er oppnådd når mer enn 2/3 av de 
tilstedeværende stemmeberettigede på møtet stemmer 
for forslaget. 

 
I henhold til statuttenes §17 fordrer vedtak simpelt flertall. 
Blanke stemmer regnes som ikke avgitt. Vedtak om endring av 
politisk arbeidsprogram og statutter krever kvalifisert flertall. 
 
 
 

I. Valg 
 
19. Statuttenes §18 regulerer valg av sentrale tillitsvalgte. Valg av 

president skjer ved alminnelig flertall. Valg av øvrige sentrale 
tillitsvalgte skjer ved simpelt flertall. 

20. Ved valg til president og hovedstyret gis anledning til valgtale. 
Presidentkandidater gis anledning til en valgtale på inntil tre – 
3 – minutter, mens kandidater til hovedstyret gis anledning til 
en valgtale på inntil to – 2 – minutter. 
 

J. Fravik fra forretningsorden 
 
21. Generalforsamlingen kan, med mindre dette er regulert av 
statuttene, fravike forretningsorden i løpet av møtet. Dette kan skje ved 
kvalifisert flertall.   


