
VEDLEGG 2: SPEIDERTINGETS FORRETNINGSORDEN 
 
 
1. Et lovlig innkalt møte i Speidertinget er beslutningsdyktig med det antall godkjente 
representanter som har møtt. 
 
2. Hvis det gjøres endringer av de representanter som er innmeldt innen den i innkalling 
fastsatte frist, må dette gjøres før åpningen av møtet i speidertinget. 
 
Forandring gjøres skriftlig. 
 
Må en representant forlate speidertingets møte, kan en ny representant som fyller 
betingelsene gå inn på vedkommendes plass. Ved en slik endring skal det leveres skriftlig 
beskjed til møtelederne. Speidertingets møte skal avgjøre om representanten kan godkjennes. 
Endringer av representant under speidertingets møte kan bare skje en gang for hver 
delegasjon. 
 
3. Protokoll føres av valgte referenter. Den undertegnes av møtelederne, to valgte 
representanter og møtereferentene. 
 
4. Ingen representanter har rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak, med unntak av 
forslagsstilleren. 
 
Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har ett minutts taletid. 
Møtelederne har rett til å foreslå forkorting av taletiden og foreslå strek med de inntegnede 
talere. 
 
5. Alle forslag må innleveres skriftlig til møtelederne, undertegnet med representantens navn 
og nummer. 
 
Forslag innlevert til en innflytelsespunktansvarlig under påvirkningstorget på fastsatt skjema 
likestilles med innlevering til møtelederne. 
 
Nye forslag kan ikke settes frem etter at strek er satt, og heller ikke kan da forslag trekkes 
tilbake. 
 
Forslag utenom de på sakslisten oppførte saker, kan ikke fremmes. Rene redaksjonelle 
endringer i lovene, slik som paragrafnummerering, kan gjøres av speidertinget uten at det er 
foreslått etter bestemmelsene i lovens § 2-5-3. 
 
Åpenbare trykkfeil i lovforslag kan endres av speidertinget før det voteres over forslaget. 
 
6. Ved vedtak kreves normalt alminnelig flertall, unntatt der forbundets lover krever 
kvalifisert flertall. 
 
Med alminnelig flertall menes: 
Mer enn halvparten av de avgitte stemmer. (Blanke stemmer telles ikke med.) 
 
Med kvalifisert flertall menes: 
En på forhånd fastsatt del av samlede antall avgitte stemmer. Blanke stemmer telles ikke 
med. 
 
Alle valg foregår skriftlig når det er mer enn en kandidat, eller når en av representantene 
forlanger det. Kandidater er alle som er oppført på valgkomiteens liste over dem som har sagt 
seg villige til å motta valg. 
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For å bli valgt skal en kandidat ha mer enn halvdelen av de avgitte stemmer. Om nødvendig 
gjennomføres valg i flere omganger. Om ingen kandidater har fått mer enn halvdelen av de 
avgitte stemmer, går den som har færrest stemmer ut før neste valgomgang. Ved 
stemmelikhet foretas omvalg. Om flere personer skal velges til samme verv kan inntil to 
kandidater, som er oppført på mer enn halvparten av stemmesedlene, velges i hver 
valgomgang. Hver delegat kan da føre opp inntil to kandidater på stemmeseddelen. Blanke 
stemmesedler teller ikke med. 
 
7. I protokollen føres inn alle fremsatte forslag og de vedtak som er gjort, med antall avgitte 
stemmer for og i mot. Ved valg føres antall stemmer i protokollen. Likeledes innføres i 
protokollen navnene på de representantene som har hatt ordet under de forskjellige saker. 
 
8. Utskrift av protokollen på papir eller elektronisk sendes umiddelbart etter speidertingets 
møte til dem som deltok i møtet, med en ukes frist for eventuelle innsigelser. 
 
9. Speidertingets møte er åpent for tilhørere i den grad det er plass til det. 
 
10. Speidertingets forretningsorden godkjennes ved åpning av hvert møte i speidertinget, og 
gjelder inntil forslag om forretningsorden er behandlet og godkjent på neste møte i 
speidertinget. 
 
11. Under «Åpent Forum» kan det fremmes henstillinger fra Speidertinget til Speiderstyret. 
 
Det voteres over alle slike henstillinger. Kun henstillinger som oppnår alminnelig flertall 
oversendes Speiderstyret. Alle fremsatte henstillinger med antall avgitte stemmer for og i mot 
føres i protokollen. 
 


