FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN 2021
1.

DELTAKERNES RETTIGHETER

1.1.

Full tale-, forslags-, og stemmerett har den som har vært registrert som medlem av
fylkeslaget i minst 3 uker og enten:
a) Var medlem av SV i 2019 og har betalt kontingenten for 2020, eller
b) meldte seg inn i SV i 2020 og betalte kontingenten innen 30/08-2020

2.

KONSTITUERING

2.1.
2.2.
2.3.

Nominasjonsmøtet er åpent.
Etter forslag fra fylkesstyret velger nominasjonsmøtet to møteledere og to referenter.
Etter forslag fra fylkesstyret velger nominasjonsmøtet en fullmaktskomite bestående
av tre personer.
Etter forslag fra fylkesstyret velger nominasjonsmøtet et tillitsutvalg bestående av
minst tre personer, hvorav en leder.

2.4.

3.

FORSLAG

3.1.

Forslag skal fremmes skriftlig til Oslo SV i dette forms-skjemaet innen tre dager før
møtet: 27.11. Alle forslag skal være underskrevet med navn og lokallag på den som
foreslår. Alle som kandidater som foreslås må være spurt på forhånd.
Absolutt siste frist for å fremme benkeforslag til saken valg av kandidater er før strek
settes på møtet.
Kandidater som foreslås etter 3-dagersfristen kan av tekniske årsaker ikke regne med
å få taletid på møtet. Forslaget fremmet i forms-skjemaet vil leses opp av ordstyrerne.
Kandidater som enten er innstilt av komiteen eller foreslått innen fristen kan stille som
benkeforslag før strek settes for hver enkelt plass på listen. Det er ikke anledning til å
komme med forslag etter at strek er satt.

3.2.
3.3.
3.4.

4.
4.1.
4.2.

4.3.

TALETID
Dersom det blir aktuelt med innlegg:
Taletiden er 1 minutt for innlegg, bortsett fra taletid omtalt i punkt 5. Det er ikke
adgang til replikker.
Grunnet koronasituasjonen kan vi ikke åpne for inntegning til en debatt om
forretningsorden på møtet. Alle som har endringsforslag til forretningsorden, må
sende inn dette innen tre dager før møtet. Forslagsstillere vil få inntil ett minutts taletid
på møtet. Ingen kan ha ordet mer enn en gang i samme forretningsordendebatt.
Eventuell inntegning til talerlisten skjer skriftlig til oslo@sv.no innen tre dager før
møtet.

5.

KANDIDATER OG TALETID

5.1.
5.2.

Kandidater på dissensplass presenterer seg selv, med inntil 4 minutters taletid.
Kandidater på 1.-3. plass får utpeke 3 personer som hver holder 1 støtteinnlegg, med
inntil 3 minutters taletid dersom det er dissens eller benkeforslag.
Kandidater på 4.-6. plass får utpeke 2 personer som hver holder 1 støtteinnlegg, med
inntil 3 minutters taletid dersom det er dissens eller benkeforslag.
Kandidater fremmet ved benkeforslag, og den som utfordres på plassen får anledning
til å presentere seg selv, med inntil 4 minutters taletid.

5.3.
5.4.

5.5.

En kandidat kan kun presentere seg og få støtteinnlegg én gang i løpet av
nominasjonsmøtet.

6.

KANDIDATER OG VOTERING

6.1.

Nominasjonsmøtet skal sette sammen en liste for SV i Oslo foran stortingsvalget.
Lista voteres over fra førsteplass og nedover. Lista skal inneholde minst 20 og
maksimalt 26 navn.1
Det skal være en av hvert kjønn blant de tre øverste plassene på listen.
Det er mulig å fremme valgbare kandidater2 til alle plasser på lista innen 3 dager før
møtet. Det er også mulig å fremme kandidater som taper en votering på en annen
plass på listen inntil ordstyrerbordet melder at strek for nye forslag er satt. For de
seks øverste plassene settes det strek for hver enkelt plass. Disse forslagene
fremmes gjennom den valgte digitale plattformen.
Mens votering foregår stenges mulighetene for innsjekking.
En kandidat på en plass hvor det ikke er fremmet motforslag før strek er satt er å
regne som valgt (digital akklamasjon)
Ved valg med flere enn én kandidat skal det enten voteres med den valgte digitale
løsningen eller stemmes skriftlig på forhåndsutdelte stemmesedler.
Når en kandidat har fått over 50 % av de avlagte stemmene, ekskludert blanke
stemmer, er vedkommende valgt og man går til neste plass på lista.
Hvis det er flere kandidater til en plass på lista, stemmes det først mellom alle
kandidatene. Dersom ingen kandidat har over 50% av stemmene avholdes det en ny
valgomgang mellom de to kandidatene som fikk flest stemmer i første valgomgang.
Ved stemmelikhet gjennomføres ny votering.
Resultatet av voteringen kunngjøres av leder av tillitsutvalget.

6.2.
6.3.

6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.

6.9.

7.

FULLMAKTSKOMITEEN

7.1

Fullmaktskomiteen innstiller i saker der det er uklarhet rundt et medlems medlemskap
eller rettigheter

8.

TILLITSUTVALGET

8.1

Tillitsutvalget kontrollerer voteringsprosessen og resultatet.

1

Ved stortingsvalg skal listeforslaget være utfylt i rekkefølge med navnet på så mange kandidater som det
skal velges representanter til Stortinget fra fylket. Forslaget kan i tillegg inneholde inntil seks andre navn.
(Valgloven).
2

Norske statsborgere som vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret (Valgloven)

