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FRA: Forbundsstyret 

 
 
 
Forslag til forretningsorden for Norsk Fysioterapeutforbunds 
Hovedlandsmøte 2022 
 

 
 
I. Tale-, forslags- og stemmerett 

 Deltakerne har tale-, forslags- og stemmerett i henhold til NFFs lover punkt 13.  

 

II.  Taletid m.m. 

 Innledningene til sakene gjøres kortest mulig. Maksimal tid er 10 minutter  

 Annen tidsramme kan avtales med ordstyrer 

 Ordinær taletid er tre minutter. Ordstyrer gir tegn når det er ½ minutt igjen. Endret taletid kan 

foreslås av delegater og ordstyrere og vedtas av delegatene 

 Det gis anledning til replikk. Det tillates tre replikker til hvert innlegg og kun en svarreplikk til de tre 

replikkene samlet  

 Hver deltaker gis anledning til to replikker til hvert innlegg. Replikk til replikk tillates ikke.  

 ”Til forretningsorden” kan meldes i den tekniske løsningen som er valgt for landsmøtet, men skal 

formidles muntlig til Landsmøtet  

 

III. Vedtak 

 Vedtaksforslag fremmes i henhold til den tekniske løsningen som er valgt for landsmøtet 

 Forslag skal være fremmet før strek settes i den aktuelle sak 

 Alle innkomne forslag presenteres når strek er satt 

 

 Ved votering avgis først:  - stemmene for forslaget 

 deretter avgis:    - stemmene mot forslaget 

 til slutt avgis:    - avholdende stemmer 

 

 Avstemmingsresultat skal bekjentgjøres i samme rekkefølge. 

  

Vedtak avgjøres som hovedregel med alminnelig flertall, NFFs lover pkt. 13.12 og 13.13. 

Endring av lover krever 2/3 flertall av avgitte stemmer, NFFs lover pkt. 13.14. Endring av 

vedtekter krever alminnelig flertall av avgitte stemmer.  
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Alminnelig flertall betyr flertall av de avgitte stemmer. 

Alminnelig flertall betyr et flertall av de avgitte stemmer1.  

 

 

IV.  Annet 

 Når en delegat forlater møtet meldes dette i den tekniske løsningen som er valgt for Landsmøtet 

 Redaksjonskomiteen velges av Landsmøtet. Redaksjonskomiteen skal redigere og samordne innkomne 

forslag til et helhetlig forslag til vedtak. Dette gjøres ved å innstille på de enkelte forslagene og sette opp 

forslag til en voteringsorden. Komiteens innstilling skal ta hensyn til debatten i møtet. 

Redaksjonskomiteen har anledning til å utarbeide redaksjonelle eller omforente forslag. Det er ikke 

anledning for komiteen å utarbeide forslag som har nytt meningsinnhold enn det som er fremmet i 

møtet. Det er mulig å levere delt innstilling ved uenighet i komiteen; det skal da fremgå hvem som står 

bak de ulike innstillingene. Det gjennomføres ikke avstemminger mens redaksjonskomiteen er ute av 

salen.   

 Generalsekretæren innvilges talerett i sak 3.2 NFFs hovedmål 2023-2025 

 I sak 3.2 NFFs hovedmål 2023-2025, innvilges to innledninger; fra Forbundsstyret og generalsekretær.  

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Hovedlandsmøtet 2022 godkjenner forslag til forretningsorden. 

 

 

 

 

 

 


