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INSTRUKS FOR LANDSMØTET
Instruks for Landsstyret er utarbeidet i henhold til vedtektenes §14
Landsmøtet.

1. Landsmøtet
a) Landsmøtet er partiets høyeste myndighet.
b) Ordinært landsmøte avholdes i mai-juni annet hvert år.
Tid og sted fastsettes av Sentralstyret som også innkaller til møte
c) Ekstraordinært landsmøte avholdes når Landsstyret bestemmer det med minst
50% flertall, eller når fylkespartier som representerer minst 40% av
medlemmene, krever det.
Beregningen av antall delegater er den samme som til sist avholdte landsmøte.
d) Representativt landsmøte
I svært ekstraordinære tilfelle kan Landsstyret bestemme at det skal holdes
avholdes ekstraordinært landsmøte der fylkene er representert med kun
Sentralstyret og fylkeslederne.
Fylkeslederne har da hver for seg ha like mange stemmer som fylket ville hatt
om det hadde vært et ordinært Landsmøte.

2.

Delegater til Landsmøtet
Landsmøtet skal ha følgende sammensetning:
a) Sentralstyret (7 medl.)
b) Partiets stortingsrepresentanter
c) Fylkeslederne pluss 1 representant fra hvert fylke (inntil 22 medl.)
d) 1 representant pr. påbegynte 100 medlemmer når fylket har mer enn 50
medlemmer
e) 1 representant for hver påbegynte 1000 stemme av summen av stemmer ved
sist avholdte kommune-, fylkestings- og stortingsvalg.
f) 20 utjamningsrepresentanter fordelt på fylkene etter oddetallsmetoden
(1,3,5,7,9 osv.) i forhold til antall medlemmer 31.12. året før landsmøtedato
g) Fylkenes representanter med unntak for fylkesleder, velges av årsmøtene
samme år som landsmøtet avholdes
h) Representantene utstyres med personlige fullmakter fra den gruppen de
representerer. Fullmaktene sendes Sentralstyret innen 2 mnd. før
landsmøtedato.
i) Fullmaktskomiteen skal godkjenne innsendte fullmakter innen sakspapirene til
Landsmøtet sendes ut.
j) Når det må meldes lovlig forfall før møtet starter, kan fylkene melde inn
vararepresentant. Forfall under Landsmøtet gir ikke rett til å sette inn
vararepresentant.
k) Fylkene og kommunepartiene kan melde inn observatører til Landsmøtet, men
må selv betale for reise og opphold.
l) Partisekretæren har møteplikt og talerett på Landsmøtet. Hun/han har ikke
forslags- og stemmerett.
m) Lederne for de landsmøtevalgte komiteene som skal framlegge rapporter for
Landsmøtet, innkalles uten stemmerett dersom de ikke er medlemmer av en
fylkesdelegasjon.

3.

Innkalling til Landsmøtet
a) Sentralstyret ved landsmøtekomiteen har ansvaret for varsling om og innkalling
til Landsmøtet,
b) Landsmøtekomiteen v/leder skal varsle fylkespartiene om tid og sted for
Landsmøtet minst 5 måneder før møtedato. Varselet skal også inneholde frister
for innsending av saker og påmelding av representanter til møtet. Det skal
videre angis samlet utgift pr. delegat og frist for innbetaling av avgiften til
Sentralstyret.
c) Sentralstyret, Landsstyret og fylkenes årsmøter kan fremme saker for
Landsmøtet.
d) Landsstyret skal innstille i alle saker som fremmes på Landsmøtet. Styret skal
ikke innstille i sak «Sentralstyrets årsberetning»
e) Endelig innkalling til Landsmøtet skal sendes digitalt til representantene senest
4 uker før møtedato. Fylkespartiene har ansvar for opptrykk av papirene til de
representantene som ønsker det.

4.

Saker til Landsmøtet

5. Åpning av møtet ved partiets leder og eventuelle lokale representanter
6. Valg av møteleder
7. Redegjørelse v/fullmaktskomiteens leder om antall delegater med godkjente
fullmakter.
8. Godkjenning av innkallingen
9. Godkjenning av dagsorden
10. Godkjenning av forslag fra Landsmøtekomiteen på
a. Valg av tellekorps.
b. redaksjonskomite på 3 medlemmer
c. to protokollførere for møtet
d. to landsmøtedelegater til å underskrive protokollen
11. Sentralstyrets og Arbeidsutvalgets årsberetning
Sentralstyret har ikke stemmerett ved godkjenning av årsberetning.
12. Årsberetninger fra landsmøtevalgte komiteer og utvalg.
a. Organisasjonsutvalget
13. Leders og/eller nestledernes innledningsforedrag m/debatt
14. Arbeids- og handlingsplan for kommende landsmøteperiode
15. Innkomne saker
a) Fra Sentralstyret og Landsstyret
b) Anbefalte resolusjoner fra Landsstyret
c) Situasjonsbestemte resolusjoner fra fylkes- og kommunepartiene. Eventuelle
vedtektsendringer
d) Eventuelle sentrale instrukser
e) Valg

5. Valg på Landsmøtet
a) Landsmøtet skal etter innstilling fra valgkomiteen, velge partiets Sentralstyre:
i) Leder, nestledere og kasserer ved særskilt valg.
ii) 3 medlemmer og 3 varamedlemmer uten vervtilknytning
iii) Styret avgjør selv ved konstituering hvilke oppgaver styremedlemmene skal
ha og hvilke faste komiteer og utvalg de skal ha ansvar for
b) Andre valg for landsmøteperioden
I.
Valgkomite på 3 medlemmer og 1 varamedlem
II.
Organisasjonsutvalg på 5 medlemmer og 2 varamedlem
Utvalgets oppgaver reguleres av instruks vedtatt av Landsmøtet
III.
Registrert revisor. Hun/han må ikke ha nære relasjoner til noen i
Sentralstyret og/eller Landsstyret.
IV.
Landsstyret har fullmakt til å skifte revisor og regnskapsfører i
landsmøteperioden.
V.
Komite for æresmedlemskap på 3 medlemmer og 1 varamedlem
c) Valgene på Landsmøtet må, dersom minst 1 delegat krever det, foretas ved
skriftlig avstemming.
d) Alle vedtak med unntak for vedtektforslag, avgjøres ved simpelt flertall.
e) Vedtektforslag skal ha 2/3 flertall

6 Protokoll
a) Protokollen er Landsmøtets dokumentasjon på de vedtakene er fattet og
danner grunnlag for videre arbeid i partiet.
b) Protokollen skal påføres tid og sted, hvilke saker som er behandlet, hvem som
har deltatt på møtet og hvilke vedtak som er gjort.
c) Der det er nødvendig for forståelsen av vedtakene, skal sakspapirene følge
protokollen, eller de skal være tilgjengelig digitalt.
d) Hver sak skal ha eget saksnummer og vedtaket skal vise hvor mange som har
stemt for og imot
e) Protokollen skal til vanlig underskrives i møtet av partileder, 1. nestleder samt
to av de øvrige møtedeltakerne.
f) Protokollen sendes møtedeltakerne og andre adressater senest 1 uke etter
møtedato.
g) Innsigelser til protokollen vår være kommet inn til Sentralstyret innen 1 uke
etter at den er sendt ut
h) I kurante saker (enstemmige vedtak) kan Sentralstyret og underliggende organ
begynne å arbeide etter vedtak i protokollen straks den er underskrevet.
I kontroversielle saker med stort mindretall, skal en vente til innsigelsesfristen
er over før vedtaket følges opp.

7

Diverse bestemmelser

a) Landsmøtet skal vedta instruks for Landsmøtet.
b) Landsstyret kan vedta tillegg til instruksen med 2/3 flertall.
Endringer og/eller tillegg må ikke være i strid med vedtektene eller gjeldende
instruks
c) Instruksen vedtas 1. gang på Ekstraordinært landsmøte september 2919
d) Instruksen iverksettes fra og med 01.10.19

