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Representantskapets innstillinger til: 

 

 Dagsorden 

 

 Forretningsorden 

 

 Rapport om arbeidet i landsmøteperioden 

 

 Økonomisk rapport for landsmøteperioden 
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DAGSORDENS PKT. 2.2:  

GODKJENNING AV DAGSORDEN 
 

Representantskapet viser til vedtektenes Kap. II - 1.3 Konstituering hvor det framkommer at 

landsmøtet skal fastsette landsmøtets dagsorden. I samsvar med vedtektenes bestemmelse 

fremmer representantskapet herved sin innstilling vedrørende dagsorden til Fellesforbundets 

8. ordinære landsmøte. 

 

 

I-0001 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: 
 

1. Åpning 

2. Konstituering 

2.1 Godkjenning av fullmakter 

2.2 Godkjenning av dagsorden 

2.3 Godkjenning av forretningsorden 

2.4 Godkjenning av forslag innkommet fra NTFs foreninger 

2.5 Valg av fire landsmøtedirigenter 

2.6 Valg av protokollkomite 

2.7 Valg av valgkomite 

2.8 Valg av redaksjonskomiteer 

3. Representantskapets rapport om arbeidet i landsmøteperioden 

4. Representantskapets økonomiske rapport for landsmøteperioden 

5. Organisasjon, rekruttering og vedtekter 

6. Arbeidslivsreguleringer, handel og internasjonal solidaritet 

7. Næringspolitikk 

8. Arbeidsliv, tariff og velferdspolitikk 

9. Den politiske situasjonen 

10. Valg 

11. Innstillinger fra redaksjonskomiteene 

12. Avslutning 
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DAGSORDENS PKT. 2.3:  

GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN 
 

Representantskapet viser til vedtektenes Kap. II - 1.3 Konstituering hvor det framkommer at 

landsmøtet skal fastsette forretningsorden. I samsvar med vedtektenes bestemmelse fremmer 

representantskapet herved sin innstiling vedrørende forretningsorden til Fellesforbundets 

8. ordinære landsmøte. 

 

I-0002 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: 
 

1. Møtetidspunkt 

Møtene holdes mellom kl. 09.00 og kl. 13.00 om formiddag og mellom kl. 15.00 og  

kl. 19.00 på ettermiddag. 

 

Møteledelsen kan pålegge landsmøtet kveldsmøte. Ved kveldsmøter av lengre varighet 

avbrytes landsmøtet for matpause. 

 

 

2. Møteledelse 

Landsmøtet velger fire dirigenter som ordner møtets ledelse. 

 

 

3. Taletid 

Ingen har rett til å ha ordet mer enn to - 2 - ganger i samme sak. Med unntak av 

innledningsforedragene, begrenses taletiden til tre - 3 - minutter 1. gang og to - 2 - 

minutter 2. gang. 

 

Dirigentene har rett til å stille forslag om ytterligere tidsbegrensning og strek med de 

inntegnede talere. Til forretningsorden gis ingen ordet mer enn en - 1 - gang og høyst  

ett -1 - minutt til hver sak. 

 

Når det er eksterne innledere og tiden til den etterfølgende debatten er begrenset kan 

dirigenten sette fram forslag om fordeling av taletid. 

 

 

4. Forslag til behandling 

Alle forslag landsmøtet skal behandle må leveres gjennom det elektroniske 

landsmøtesystemet. 

 

Ingen forslag kan opptas etter at strek er satt. 

 

 

5. Avstemningsregler 

Alle beslutninger avgjøres ved alminnelig flertall. Når dirigentene bestemmer det eller 

minst 50 delegater forlanger det, skal avstemningen gjøres elektronisk. 
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6. Protokoll 

Det skal føres protokoll fra landsmøtets forhandlinger. I protokollen skal det innføres: 

- Tidspunkt for når landsmøtets forhandlinger pågår 

- Permisjoner 

- Talere 

- Forslag 

- Avstemningsresultat 

- Vedtak 

 

Landsmøtet velger en protokollkomite som gjennomgår landsmøtets protokoller og 

innstiller til landsmøtet på om disse skal godkjennes. 

 

 

7. Tilgang til landsmøtets forhandlinger 

Landsmøtets forhandlinger er offentlige i den utstrekning landsmøtet ikke vedtar noe 

annet. Alle med tilgang til landsmøtet skal bære sine adgangskort godt synlig. 
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DAGSORDENS PKT. 3:  

REPRESENTANTSKAPETS RAPPORT OM ARBEIDET I 

LANDSMØTEPERIODEN 
 

Representantskapet viser til vedtektenes Kap. II - 1.4 Myndighetsområde hvor det 

framkommer at landsmøtet skal godkjenne representantskapets rapport om arbeidet i 

landsmøteperioden. I samsvar med vedtektenes bestemmelse fremmer representantskapet 

herved sin innstilling vedrørende representantskapets rapport om arbeidet i 

landsmøteperioden. 

 

Representantskapets rapport om arbeidet i landsmøteperioden er hefte 3. 

 

I-0003 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: 
Representantskapets rapport om arbeidet i landsmøteperioden 2015 - 2018 

godkjennes. 
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DAGSORDENS PKT. 4:  

REPRESENTANTSKAPETS ØKONOMISKE RAPPORT FOR  

LANDSMØTEPERIODEN 
 

Representantskapet viser til vedtektenes Kap. II - 1.4 Myndighetsområde hvor det 

fremkommer at landsmøtet skal godkjenne representantskapets økonomiske rapport for 

landsmøteperioden. I samsvar med vedtektenes bestemmelse fremmer representantskapet 

herved sin innstilling vedrørende representantskapets økonomiske rapport for 

landsmøteperioden. 

 

Representantskapets økonomiske rapport for landsmøteperioden er hefte 4. 

 

 

I-0004 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: 
Representantskapets økonomiske rapport for landsmøteperioden 2015 – 2018 

godkjennes 
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