Forslag til møteregler på Elevorganisasjonenes
10. ordinære Elevting

14.- 18 Mars 2009
Generelt

§1 - Formalia
Møtereglene regulerer Elevtinget 2009. Møtereglene er underlagt Vedtektene. Dersom det er
uoverensstemmelser mellom møtereglene og Vedtektene, er Vedtektene styrende.
Møtereglene vedtas med allminnelig flertall. Møtereglene kan endres med 2/3-flertall.
Elevtinget kan vedta en Dagsorden. Dagsorden regulerer rekkefølge og omtrentlig tidsbruk for
saksbehandlingen på Elevtinget. Dagsorden vedtas med allminnelig flertall, og kan endres med
allminnelig flertall.

§2 - Fullmaktskomiteen
Desisjonskomiteen med varamedlemmer er fullmaktskomité under Elevtinget.
Fullmaktskomiteen avgjør om delegater og observatørers fullmakter er i tråd med Vedtektene. I
tvilstilfeller avgjør Elevtinget etter innstilling fra Desisjonskomiteen.

§3 - Opptreden på Elevtinget
Under Elevtinget skal representantene opptre med respekt for hverandre og Elevtinget, og på en måte
som best mulig bidrar til at Elevtinget fatter avgjørelser på en saklig og korrekt måte.
Personangrep og usaklige kommentarer skal påtales av ordstyrerne, og ved gjentatte eller grove tilfeller
skal taleren beordres ned fra talerstolen. All utilbørlig påvirkning av salen (klapping, «stilleklapping»,
jubling, buing, plakater, signaler osv.) er forbudt.
Ved grove tilfeller skal representanten som utfører dette bortvises fra salen.
Representasjon

§4 - Permisjon og tilstedeværelse
Delegater og observatører på Elevtinget skal befinne seg i salen så lenge møtet er satt. Dersom noen
må forlate Elevtinget, må de søke om permisjon. Permisjonssøknader behandles av Desisjonskomiteen,
og innvilges kun i nødstilfelle.
Desisjonskomiteens avgjørelse kan overprøves av Elevtinget med allminnelig flertall.
Dersom en delegat får innvilget en permisjonssøknad, kan den søke om å overdra stemmeretten til en
observatør fra samme skole eller fylkesstyre. Elevtinget må vedta slik overdragelse med allminnelig
flertall.

§5 - Delegater

Følgende er delegater på Elevtinget, og har møte-, tale-, forslags- og stemmerett:
1Leder av Elevorganisasjonen, eller dens stedfortreder
2Lederne for hvert av Elevorganisasjonens fylkeslag, eller dens stedfortreder
3Leder for Operasjon Dagsverk
4Elevrådsleder fra hver medlemsskole.
I tilfeller der elevrådsleder ikke kan eller vil representere skolen, eller der elevrådsleder ikke er
medlem av Elevorganisasjonen, kan elevrådet velge en annen delegat
5. Basisgrupper i henhold til §64 i vedtektene
Delegater har fargede skilt med sitt delegatnummer. Fargen skal være forskjellig fra observatørenes.

§6 - Observatører
Følgende er ordinære observatører på Elevtinget, og har møte-, tale- og forslagsrett:
1En valgt observatør fra hver medlemsskole
2En valgt observatør fra hvert Fylkesstyre
3Sentralstyret og Generalsekretæren
4Desisjonskomiteen
5Operasjon Dagsverks styre (OD-styret)
6Basisgrupper i henhold til § 64 i vedtektene
Observatører har fargede skilt med sitt delegatnummer. Fargen skal være forskjellig fra delegatenes.

§7 - Andre med fullmakter
Forøvrig har følgende representanter fullmakter:
1Hovedkomiteen for Operasjon Dagsverk, ODs sekretariat og lederne for ODs distriktskomiteer har
møterett. I saker som angår Operasjon
Dagsverk har de tale- og forslagsrett
2Medlemmer av forberedende komiteer har møterett. I angjeldende saker har
de tale- og forslagsrett
3Valgkomiteen har møterett. I angjeldende saker har de tale- og forslagsrett
4Medlemmer av redaksjonskomiteer har møterett. I angjeldende saker har de tale- og forslagsrett
5Utvalg nedsatt av Landsstyret har tale- og forslagsrett i angjeldende saker
6Ordstyrere har tale- og forslagsrett til dagsorden, møtereglene og voteringsorden
7Referenter har møterett
8Kandidater som stiller til valg har møterett. De har tale- og forslagsrett i saken Valg
Forøvrig kan alle som ønsker det overvære Elevtinget fra anviste plasser som gjester.
Gjester kan individuelt innvilges tale- og forslagsrett med allminnelig flertall. Pressen kan ikke innvilges
tale- eller forslagsrett. Tale- og forslagsrett for gjester kan trekkes tilbake med allminnelig flertall.
Personer med tale- og forslagsrett gis skilt med samme farge som ordinære observatører.

§8 - Lukkede dører
Elevtinget kan med allminnelig flertall vedta å holde Elevtinget for lukkede dører. Et slikt vedtak

medfører at kun representanter med møterett har anledning til å overvære Elevtinget.
Saksgang og konstituering

§9 - Oppstart av møtet
Elevtinget velger ordstyrere og referenter etter innstilling fra Landsstyret. Deretter behandles
møtereglene og Dagsorden. Etter dette følger Elevtinget Dagsorden. Ordstyrere kan senere skiftes ut
med allminnelig flertall.

§10 - Ordstyrernes fullmakter
Ordstyrerne skal foreslå tilpassinger til dagsorden, møtereglene, taletid, voteringsorden o.l. for å sikre
en forsvarlig demokratisk behandling av Elevtingets saker. Ordstyrerne skal påtale upassende oppførsel
på Elevtinget.
Ordstyrerne gis fullmakt til å foreta mindre endringer i dagsorden (tidsbruk på saker, pauser mm.).
Endringer som innebærer at rekkefølgen på saker endres eller at en sak flyttes til en annen dag enn den
vedtatte dagsorden skal voteres over.
Ordstyrerne gis fullmakt til å innstille på voteringsorden i alle saker.

§11 - Referenter og protokoll
Det velges minst to referenter til å føre Elevtingets protokoll. Det skal til enhver tid være to referenter
som fører protokollen. Protokollen skal inneholde hvilke saker som blir behandlet, hvem som har tatt
ordet i de ulike sakene, alle forslag og alle voteringer.
Der det blir tatt opptelling skal stemmetallene føres i protokollen, unntatt ved personvalg. Dersom alle
kandidatene samtykker, kan stemmetallene fra et personvalg føres i protokollen. Desisjonskomiteen og
kandidatene har til en hver tid innsyn i stemmetallene.
Elevtinget velger to protokollunderskrivere etter innstilling fra Landsstyret.

§12 - Redaksjonskomiteer
Det opprettes redaksjonskomiteer for Politisk Måldokument, Politiske Prioriteringer, Arbeidsprogram,
Budsjett og Uttalelser. Totalt skal det være tre komiteer. Elevtinget vedtar mandat og sammensetning
etter innstilling fra Landsstyret.
Redaksjonskomiteene skal sammenstille og presentere innkomne forslag for Elevtinget, og de kan også
gis mandat til å foreslå bedre ordlyd, innstille på forslag og andre oppgaver knyttet til forslagene.
Debatter

§13 - Innlegg
Delegater og observatører ber om ordet til innlegg ved å rekke opp skiltet. Innlegg er normalt tre
minutter, men Elevtinget kan vedta kortere taletid. I debattene om Vedtektene, Politisk Måldokument,
Politiske Prioriteringer, Arbeidsprogram og Uttalelser har hver representant maksimalt to innlegg. Det
første innlegget er normalt på tre minutter, det andre på to minutter. Elevtinget kan vedta kortere
taletid.

§14 - Replikk
Til hvert innlegg gis det anledning til inntil to replikker og en svarreplikk. Representanter ber om ordet
til replikk ved å rekke opp skiltet med et farget ark synlig bak skiltet. Replikker må tegnes under
innlegget. Dersom mer enn to representanter ønsker replikk, får de som tegnet seg først replikkene.
Hver av replikkene varer normalt ett minutt. Elevtinget kan vedta kortere taletid på replikkene og/eller
færre enn to replikker per innlegg med alminnelig flertall.

§15 - Saksinnledninger
Til hver sak gis det anledning til en innledning fra saksforbereder eller redaksjonskomité på inntil 10
minutter, med mindre noe annet er bestemt i dagsorden. Det gis ikke anledning til replikker til
innledningen.

§16 - Strek og strykning av taleliste
Elevtinget kan vedta å sette strek for debatten med simpelt flertall. Etter at det er satt strek, kan det
ikke tegnes flere innlegg. Streken kan oppheves med 2/3-flertall.
Elevtinget kan med 2/3-flertall vedta å avslutte debatten øyeblikkelig, og stryke talelisten.

§17 - Voteringsorden, møteregler, dagsorden, saksopplysninger
Representantene ber om ordet til voteringsorden, møtereglene, dagsorden og saksopplysning ved å
rekke opp skiltet med en hånd over. Det blir gitt ordet til slike innlegg etter at pågående innlegg med
replikkveksling er over.
Representanter som ber om ordet til voteringsorden, møtereglene, dagsorden og saksopplysning skal
først legge frem innlegget sitt til Desisjonskomiteen.
Representanter får ikke ordet til voteringsorden, møtereglene, dagsorden eller saksopplysning for å
oppklare intensjonen i eller fremsette et forslag.
Forslag og voteringer

§18 - Frister
Frister for innlevering av endringsforslag til de ulike sakene fastsettes gjennom Dagsorden.

§19 - Forslagenes utforming
Alle forslag skal fremmes skriftlig på spesielle ark og legges i utlagte forslagskasser eller til ordstyrerne.
Forslagsstiller skal underskrive forslaget. Alle felter på forslagsarket skal være fylt ut. Eventuelle lister
over hvem som støtter et forslag og argumentasjon for forslaget skal fjernes av redaksjonskomiteen
eller ordstyrerbordet.

§20 - Avstemninger
Under avstemninger holdes dørene lukket. Ingen kan forlate eller komme inn i salen før
stemmegivningen er avsluttet.
Avstemninger foregår ved at skiltene rekkes opp når ordstyrerne sier at det stemmes. Dersom minst en

representant krever det, skal avstemningen foregå skriftlig. Et slikt krav kan overprøves av Elevtinget
med 2/3-flertall.
Personvalg avholdes skriftlig dersom det er mer enn en kandidat til et verv, eller dersom en
representant krever det. Alle voteringer skal gjøres i tråd med Vedtektenes bestemmelser for
flertallsform. Ved strid om voteringsorden ut over disse bestemmelsene avgjør Elevtinget med
allminnelig flertall.

§21 - Valg
Personer som stiller til valg, må annonsere dette til Valgkomiteen innenfor en tidsfrist angitt av
Dagsorden. Personer som ønsker å opprettholde sitt kandidatur selv om de ikke blir innstilt av
Valgkomiteen, må annonsere dette til Valgkomiteen innen en tidsfrist angitt av Dagsorden. Denne
tidsfristen kan ikke være mindre enn en time etter at innstillingen blir lagt frem.
Saken valg følger denne rutinen. Der ikke annet er fastgitt, er taletiden 3 minutter.
Hver plass i personvalget tas opp med følgende rutine:
1. Valgkomiteen presenterer sin innstilling
2. Den innstilte holder sin valgtale.
3. Ordstyrer spør om det finnes andre kandidater. Dersom det gjør det:
a. Forslagsstiller hvor hver øvrig kandidat holder en redegjørelse for sin kandidat.
b. Hver kandidat ut over den innstilte holder valgtale.
c. I valg til Leder, Generalsekretær og OD-leder gis det anledning til 2 støttetaler med 2
minutterstaletid.
d. I valg til øvrige sentralstyremedlemmer, styre i Operasjon Dagsverk, desisjonskomiteen og
valgkomiteen gis det anledning til 1 støttetaler med 2 minutters taletid.
4. Dersom det finnes flere kandidater, eller dersom noen krever det, skal det avholdes skriftlig valg.
Følgende rutiner gjelder i skriftlig valg:
a. Det deles ut stemmesedler til hver delegat som så fylles ut og samles inn. Opptellingen gjøres av
Sekretariatet. En representant for hver av kandidatene kan overvåke opptellingen.
b. Dersom en kandidat har fått mer enn halvparten av stemmene, utenom forkastede og blanke
stemmer, er den valgt.
c. Dersom det ikke finnes som har mer enn halvparten av stemmene, tas kandidaten med færrest
stemmer ut av valget og man fortsetter fra steg 4a.
5. Dersom det ikke avholdes skriftlig valg, er den innstilte valgt ved akklamasjon.
Diverse

§22 - Berusede personer
Berusede personer vises bort fra Elevtinget.

§23 - Hilsningstaler
Det gis anledning til hilsningstaler på Elevtinget, men bare der det er satt av tid til dette i dagsorden
Hilsningstaler er på inntil 15 minutter. Elevtinget kan avvise en hilsningstaler med allminnelig flertall.

§24 - Tvister
Ved tvist om forståelse av møtereglene foretar Desisjonskomiteen fortolkning. Dersom komiteen er

enstemmig er fortolkningen bindende. Dersom komiteen er delt kan fortolkningen overprøves med
allminnelig flertall av Elevtinget.
Mandat for redaksjonskomiteene

