
Forslag til forretningsorden

Tale-, forslags- og stemmerett

KFUK-KFUM-speidernes organisasjonsbestemmelser og kretsens supplerende organisasjonsbestemmelser

angir hvem som har tale-, forslags- og stemmerett på kretsting. Kretstinget kan innvilge tale- og forslagsrett

til gjester, observatører og andre fremmøtte.

Alle delegater har nummererte stemmetegn. Dirigentskapet har en liste over alle delegater, med

stemmetegnnummer. Delegater som forlater lokalet under forhandlingene, leverer stemmetegnet sitt til

dirigentskapet.

Møteledelse og andre funksjoner under møtet

Kretstinget velger ordstyrer/e, referent, to protokollunderskrivere og et tellekorps på to personer. Ordstyrer

og bisitter utgjør sammen dirigentskapet.

Taleliste

Når ordstyrer har gitt ordet fritt, er det anledning til å tegne seg på talelisten. Dirigentskapet sørger for at de

som ber om ordet, blir ført opp fortløpende og slipper til etter tur.

Tegngivning

En delegat som vil be om ordet til innlegg, rekker stemmetegnet i været, med nummersiden frem. En

delegat som vil be om ordet til replikk, holder samtidig to fingre foran stemmetegnet sitt. En delegat som vil

be om ordet til forretningsorden, holder en flat hånd på toppen av stemmetegnet. Ved åpne voteringer avgis

stemme ved å rekke stemmetegnet i været.

Innlegg

Delegater ber om ordet til innlegg dersom de vil belyse saken, presentere et forslag, argumentere for sitt eget

syn eller gjendrive motstandernes argumenter. Det er ikke anledning til å diskutere forhold som ikke hører

inn under den aktuelle saken.

Replikk

En delegat som vil stille spørsmål til pågående innlegg, oppklare en misforståelse eller komme med

saksopplysninger, kan be om ordet til replikk. En replikk skal være meget kort, og det er ikke anledning til å

trekke inn momenter som ikke er berørt i innlegget.

De som har bedt om replikk, skal få ordet umiddelbart etter pågående innlegg. Det gis maksimalt to

replikker pr. innlegg. Det gis ikke replikk på replikk. Den som holdt innlegget kan imidlertid be om

svarreplikk.

Forslag

Forslag skal leveres skriftlig til dirigentskapet, og må være undertegnet av forslagsstiller. Kravet om

skriftlige forslag gjelder likevel ikke for forslag til forretningsorden.

Forslagsstiller kan endre eller trekke forslag. Melding om dette gis til dirigentskapet; ved endring av forslag

må det gis skriftlig melding. Når en delegat har endret eller trukket et forslag, kan en annen delegat

opprettholde det opprinnelige forslaget. Melding om dette gis til dirigentskapet.

Det er ikke anledning til å fremme forslag som ikke hører inn under en av sakene på sakslisten.

Til forretningsorden

Dersom en delegat er uenig i måten møtet ledes på eller har forslag til endring av dagsorden, endring av

voteringsrekkefølge, prøvevotering, begrensning av taletid, oppheving av strek, pause i forhandlingene osv.,

kan vedkommende be om ordet til forretningsorden. Delegaten skal da få ordet umiddelbart etter pågående

innlegg med replikker. Det er anledning til å be om ordet til forretningsorden etter at strek er satt og under

pågående votering eller valg. Dersom det fremmes forslag til forretningsorden, skal disse behandles før man

fortsetter debatten, voteringen eller valget.

Taletid

Kretstinget kan innføre begrenset taletid for innlegg og replikker. Forslag om dette kan fremmes av

ordstyrer eller delegater. Dersom noen har innvendinger, skal det voteres over forslaget.



Sette strek

Dersom debatten drar ut, uten at det skjer noen vesentlig utvikling, kan dirigentskapet avgjøre at det skal

settes strek etter neste innlegg. Etter dette innlegget, er det da ikke anledning til å be om ordet til nye

innlegg, men de som allerede er notert på talelisten vil få ordet på vanlig måte. Delegater som mener at strek

er satt på uriktig grunnlag, kan foreslå oppheving av strek.

Prøvevotering

For å avklare om det er behov for videre debatt i en sak kan dirigentskapet bestemme at det skal

gjennomføres prøvevotering.

Votering

Når det ikke er flere talere på talelisten, voteres det over innkomne forslag. Før votering skal dirigentskapet

lese opp eller vise frem alle forslagene. Det er ikke anledning til å trekke forslag, endre forslag eller fremme

nye forslag under pågående votering.

Som hovedregel voteres det ved håndsopprekning. Dersom en delegat krever det, skal votering skje skriftlig.

Opptelling foretas når det er nødvendig for å fastslå utfallet av avstemningen, eller når en av delegatene

krever det.

Voteringsrekkefølge

Når det er kommet flere, innbyrdes motstridende forslag, skal man først votere over det mest ytterliggående

forslaget. Dersom dette faller, går man videre til det mest ytterliggående av de resterende forslagene, og slik

fortsetter man inntil et forslag er vedtatt eller inntil alle forslag har falt.

Dirigentskapet avgjør voteringsrekkefølgen ut fra følgende regler: Dersom det er fremmet forslag om å

utsette eller avvise en sak, skal dette forslaget regnes som mest ytterliggående. I saker der kretsstyret har

lagt frem en samlet innstilling, skal innstillingen regnes som minst ytterliggående, og de øvrige forslagene

skal måles mot innstillingen. Dersom det ikke er lagt frem noen innstilling, regnes det forslaget som

innebærer størst endringer, sammenlignet med status quo, som mest ytterliggående.

Vedtak

Et forslag regnes som vedtatt når det har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder

likevel ikke dersom noe annet er fastsatt i KFUK-KFUM-speidernes organisasjonsbestemmelser eller i

supplerende organisasjonsbestemmelser for Oslo krets. Ved stemmelikhet har kretsleder dobbeltstemme.

I protokollen føres alle forslag og de vedtak som er gjort. Stemmetall for og imot, samt antall avholdne

delegater føres i protokollen dersom opptelling er foretatt.

Valg

Valg skjer alltid skriftlig når antall kandidater overstiger antall verv som skal besettes, eller når en av

delegatene krever det. En kandidat anses som valgt når vedkommende har fått mer enn halvparten av de

avgitte stemmer. Blanke stemmer regnes som avgitte.

Dersom det er flere kandidater og et utilstrekkelig antall av dem blir valgt, gjennomføres ny valgomgang.

Kandidater som er blitt valgt og kandidater som har fått 0 stemmer deltar ikke i senere valgomganger.

Dersom ingen kandidater ble valgt i seneste valgomgang, strykes dessuten den (de) av kandidatene som fikk

færrest stemmer. Dersom det er flere kandidater som alle, hver for seg, har fått det laveste antall stemmer,

samtidig som disse samlet har fått flere stemmer enn den kandidaten som har fått nest færrest stemmer, må

det gjennomføres en egen valgomgang for å avgjøre hvilken (hvilke) av kandidatene med færrest stemmer

som skal strykes.


