Forretningsorden for DNTs landsmøte
Vedtatt på landsmøtet i 2017
1.

Dirigent
I henhold til vedtektenes § 6 ledes landsmøtet av en dirigent som velges ved møtets
begynnelse.

2.

Tale- og forslagsrett
I tillegg til landsmøterepresentantene har landsstyrets medlemmer og varamedlemmer
og landsforeningens generalsekretær tale- og forslagsrett. DNT ungs landsstyre og
DNT fjellsports styre har møte- og talerett. DNT ungs landsstyre har også forslagsrett.

3.

Taletid
Dirigenten skal søke å få disponert landsmøtets samlede taletid slik at alle saker på
sakslisten får likeverdig behandling, selv om dette innebærer begrensninger i taletiden
allerede fra møtestart. Ingen landsmøterepresentant har rett til å få ordet mer enn to
ganger i samme sak, med mindre dirigenten bestemmer noe annet. Taletiden er
maksimalt fem minutter for første innlegg og tre minutter for de etterfølgende, med
mindre det dreier seg om et innledningsforedrag eller begrunnelse for et forslag.
Medlemmer som får ordet "til forretningsorden" har ett minutts taletid. Dirigenten kan
foreslå forkorting eller forlengelse av taletiden i forhold til nevnte tider, og at strek
settes før inntegning av talere. Inntegnede talere som får ordet av dirigenten sier selv
sitt navn før vedkommende begynner sitt innlegg.

4.

Fullmakter
Fullmakter i henhold til vedtektenes § 19 leveres dirigentbordet ved møtets
begynnelse.

5.

Tellekorps
Landsmøtet kan velge et tellekorps som bistår dirigenten ved avstemninger. Før
enhver avstemning gis tellekorpset anledning til å få oversikt over hvilke foreninger
som er tilstede i salen.

6.

Avstemningsmåte
Settes det frem utsettelsesforslag i en sak, settes dette under avstemning straks. Videre
stemmes over det mest vidtgående forslag før andre forslag om samme sak. Forøvrig
utformer dirigenten - om nødvendig - forslag til avstemningsmåten i hver enkelt sak,
og får landsmøtets godkjenning av den. Det er anledning til å foreta prøvevoteringer.

7.

Protokoll
I protokollen, som godkjennes og underskrives av lederen og to medlemmer valgt av
landsmøtet, skal føres inn alle forslag og vedtak med angivelse av antall avgitte
stemmer for og imot.

