
 

 

1. Konstituering 

 

A) Valg av dirigenter 
 
 

Forslag til vedtak 
1. Håvard Øvregård 
2. Christina Teige Apuzzo 

 
 
 

B) Godkjenning av dagsorden 

Se vedlegg 1 B. 
 
 

Forslag til vedtak 
Landsmøtet godkjenner dagsorden. 

  



 

 

1. B Konstituering; Godkjenning av dagsorden 

 

Fredag 27. oktober 
 

Tidspunkt Saksnr.  

    15:15  Registrering begynner 

16:00  Velkommen til Landsmøtet 

 1 Konstituering 

 1 Godkjenning av møteinnkalling 

   

 1 Valg av dirigenter 
 2 Godkjenning av forretningsorden 
 3 Valg av møtefunksjonærer 
 4 Valg av redaksjonskomite 

 5 Valg av fullmaktskomite 

 6 Valg av protokollunderskrivere 

  Fullmaktskomiteens rapport til LM 

16:30 7/8 Beretning og regnskap 

  Kontrollkomiteens redegjørelse 

17:00  PAUSE 

17:10 11 Leders tale 

  Forslag til program for 2017-2019 

  Debatt 

  Evt. Resolusjonsforslag 

19:00  Europaformidlerprisen 

19:15  Forhandlingene avsluttes 

20:00  Aperitiff og middag 
 
  



 

 

Lørdag 28. oktober 
 

Tidspunkt Saksnr. 
 

09:00  Velkommen dag 2 

  Hilsningstale Europeisk Ungdom 

09:10  Innføring i voteringsteknikk 

09:20 11/12 Red.kom. innstilling på program og evt. resolusjoner 

  Godkjenning av program og evt. resolusjoner 

09:40 9 Organisasjonsarbeid og vedtekter 

  
Debatt 
 

10:40  PAUSE 

10:50  Godkjenning av vedtektsendringer 

11:00 10 Fastsetting av kontingent 

11:15 13-16 VALG 

  Presentasjon av forslag til styre og kontrollkomité 

 13 Valg av Styret 

 16 Valg av Kontrollkomité 

  Presentasjon av forslag til valgkomité og revisor 

 15 
 

Valg av valgkomité 

 14 
 

Valg av revisor 

  
 

Avtakking og avslutning 

12:15  

 

LUNSJ m/utsjekk 
 



 

 

2. Godkjenning av forretningsorden 

 

Forslag til vedtak 

 

Forretningsorden for Europabevegelsens 57. ordinære Landsmøte 2017 

 
§ 1 Generelt 

 
Landsmøtet vedtar selv sin forretningsorden med alminnelig flertall. Etter at 

forretningsordenen er vedtatt, kan den bare endres med kvalifisert flertall 

blant tilstedeværende delegater. 

§ 2 Representasjon 

 
Delegater til landsmøtet er de som er innkalt etter Europabevegelsens vedtekter 

 
§ 4, eventuelt de som er valgt som vara delegater, men som møter i stedet for 

en delegat med forfall. Landsmøtet kan, med alminnelig flertall, innvilge 

observatører tale- og forslagsrett. 

§ 3 Arbeidsordning 
 

I alle debatter begrenses taletiden til 3 minutter for første gangs innlegg og 2 

minutter for andre gangs innlegg. Det gis anledning til 2 replikker per 

hovedinnlegg og 1 svarreplikk. Replikker gis taletid av 1 minutt. Delegater og 

førstegangstalere prioriteres på talelisten. 

Vedtak om ytterligere begrensning av taletiden og strek ved inntegnede talere 

settes ved simpelt flertall. 

§ 4 Voteringer 
 

1) Hver delegat teller som 1 - en - stemme. Stemmefullmakt gjelder ikke. 

 
2) Alminnelig flertall vil si mer enn halvparten av de avgitte stemmer, 

blanke og forkastede stemmer telles ikke. 

3) Kvalifisert flertall vil si 2/3 av de avgitte stemmer; blanke og forkastede 

stemmer teller imot. 

 



 

 

§ 5 Voteringsprosedyrer 
 

1) Innstillingen ligger alltid til grunn, foruten ved forslag som settes opp mot 

vedtekter. Ved flere forslag settes forslagene opp mot hverandre. Det 

kreves alminnelig flertall. Hvis ingen av forslagene får flertall ved første 

votering foretas en ny votering, hvor det forslaget som har fått færrest 

stemmer ved første votering faller bort. Landsmøte kan med simpelt flertall 

endre voteringsorden. 

2) Ved vedtektsendringer legges dagens gjeldende vedtekter til grunn. Ved flere 

forslag til vedtektsendringer settes disse først innbyrdes opp mot hverandre, 

der sentralstyrets innstilling legges til grunn. Det forslaget som får alminnelig 

flertall settes så opp mot de gjeldende vedtektene. Det kreves kvalifisert 

flertall for at endringsforslaget skal være vedtatt. 

3) Ved personvalg skal votering være skriftlig dersom det er flere kandidater 

eller dersom minst én delegat krever det. 

4) Når det er mer enn to kandidater vil den av kandidatene som først oppnår 50 % 

av stemmene være valgt. Oppnår ingen så mange stemmer ved første 

avstemming, foretas omvalg. Kandidaten med færrest stemmer i hver 

valgomgang går ut. 

5) Ved personvalg stilles alternative forslag til valgkomiteens innstilling opp mot én 

bestemt person i innstillingen. 

 

§ 6 Frister 
 

Landsmøtet kan med 2/3-flertall tillate nye forslag, men nye forslag til vedtekter 
tillates ikke. 

 



 

 

3. Valg av møtefunksjonærer 

 

Forslag til vedtak: 

 
Referenter: 

 

1. Christian P. Fjellstad 

2. Camilla Walstad 
 
 

Tellekorps: 
 

1. Peter Brandstrup 

2. Ragnhild E. B. Lütken 
 



 

 

4. Valg av redaksjonskomité 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. Leder Torbjørn Wilhelmsen, styremedlem og leder av EB Hordaland 
2. Ida Hjeltnes, leder av EB Oslo 

3. André Løvik, leder av EB Troms 
4. Anne Berg, leder av EB Nordland 

5. Europeisk Ungdom (bekreftes etter Europeisk Ungdoms landsmøte) 

 

 

 

Redaksjonskomitesekretær: Christian P. Fjellstad 
 



 

 

5. Valg av fullmaktskomité 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Leder: Roger W. Holland, nestleder av EB Oslo 

2. Kjell Andreassen, leder av EB Sørlandet 
 
 
 
Fullmaktskomitesekretær: Ragnhild E. B. Lütken 
 
 
 
 
  



 

 

6. Valg av protokollunderskrivere 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. Martin Pettersen, leder av EB Trøndelag 

2. Maria Hollen, leder av EB Hedmark 
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