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LANDSKONFERANSE FOR FAGFORBUNDET UNG

DAGSORDENS PUNKT 2 -KONSTITUERING
Pkt.2.1 Godkjenning av dagsorden og forretningsorden
Fagforbundets sentrale ungdomsutvalg innstiller på følgende dagsorden og forretningsorden
til Fagforbundet ung landskonferanse.
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Fagforbundet Ung
Landskonferanse 14.-15.11.2017
Forretningsorden
1.

Til å lede møtet velges to ordstyrere. Ordstyrerne er møtets ledelse. Til å føre
protokoll velges to sekretærer. Det velges to til å skrive under protokollen.

2.

Landskonferansen for ungdom åpner tirsdag 14 november 2017 kl.09.00 Møtet
fortsetter samme dag fram til kl. 18.00. Onsdag 15 november starter møtet kl 09.00 og
avsluttes kl. 16.00. Det foretas opprop etter frammøteprotokoll til den tid ordstyreren
bestemmer.

3.

Med unntak av innledningsforedrag, er taletiden fem minutter første gang og tre
minutter annen gang. Ordstyreren kan fravike dette med godkjenning fra et flertall av
delegatene. Ordstyreren har for øvrig, når det er påkrevd, rett til å stille forslag om
tidsbegrensning og å sette strek med de inntegnede talere.
Til forretningsorden gis ordet utenfor talelisten, men begrenset til høyst ett minutt til
hver sak. Talerne skal tale fra den bestemte plass i salen.

4.

Forslag må leveres gjennom møtesystemet med forslagstillerens navn og
delegatnummer. Etter at det er satt strek med de inntegnede talere, kan ikke nye
forslag tas opp. Forslag som ikke har noen forbindelse med de sakene som er ført opp
på dagsorden, kan ikke behandles.

5.

Alle saker avgjøres med alminnelig flertall. Avstemminger foregår ved
håndsopprekking eller via digitalt system. I tilfelle av stemmelikhet er forslaget
forkastet. Når minst 1 – en av representantene forlanger det, foregår avstemningen
skriftlig. Ved personvalg hvor flere kandidater stiller til valg, foregår valget ved
skriftlig avstemming (jf. vedtektenes retningslinjer).

6.

I protokollen innføres forslag, talere, avstemninger og vedtak.

7.

Det nye sentrale ungdomsutvalget behandler og godkjenner protokollen fra
Landskonferansen.

Pkt. 2 – Konstituering
Pkt. 2.2. Valg av dirigenter
Innstilling:
Christina Beck Jørgensen

Hedmark

Bjarte Vik Sundfjord

Hordaland

Valg av sekretærer:
Innstilling:
Christian Larsen

Østfold

Linn Christin Pedersborg

Trøndelag

2 Protokollunderskrivere:
Innstilling:
Sara Alice Stakkeland

Vest-Agder

Katrine Rakneberg

Sogn og Fjordane

Pkt. 2.3. Valg av redaksjonskomiteer
Redaksjonskomite Handlingsplan:
Innstilling:
Maria Nilsen Aksberg

Oppland

Mariana Abrahamsen

Troms

Knut Rosmo

Oslo

Knud-Daniel Hansen

Buskerud

Renate Brårud

Telemark

Redaksjonskomite Uttalelser:
Innstilling:
Yoseyas Getachew

Akershus

Erik Bjønnes-Hansen

Finnmark

Anita Berg

Rogaland

Janita Kvistad

Møre og Romsdal

Isabell Jeanette J. Myrli

Nordland

omtanke

solidaritet

samhold

