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Forslag til endring av NFFs lover punkt 13.13 Alminnelig flertallskrav 

 

Bakgrunn 
NFFs lover punkt 13.13 regulerer gjennomføring av avstemninger på landsmøtene. Teksten 
reflekterer ikke den endringen som har skjedd i gjennomføring av landsmøtene de siste årene. 
Normen nå er avstemning gjennom digitale løsninger. Det er lite sannsynlig at NFF vil gå tilbake til 
avstemning ved håndsopprekning eller skriftlig avstemning som hovedmetoder. Lovutvalget mener 
dette bør reflekteres i lovene for å unngå spørsmål om lovligheten av gjennomførte avstemninger. 
Lovene bør likevel ha nødvendig fleksibilitet slik at landsmøtet kan velge andre avstemningsmetoder 

dersom det er behov for det.  
 
Lovutvalget foreslår også å stryke setningen om at «Møteleder har ikke dobbeltstemme.» 
Ordstyrerne på landsmøtene velges blant medlemmer som ikke har stemmerett. Formuleringen er 

derfor overflødig.  
 

  
FORSLAG TIL VEDTAK:  

Hovedlandsmøtet 2022 vedtar følgende endring av lovene punkt 13.13:  
 

13.13 Alminnelig flertallskrav  
En beslutning av landsmøtet krever flertall av de avgitte stemmer om ikke annet er bestemt annet 
sted i lovene. Blanke stemmer teller ikke som avgitte stemmer. Avstemning gjennomføres som 
hovedregel digitalt, eller på den måten landsmøtet bestemmer. Avstemning skal skje ved 
håndsopprekning med mindre 1/3 av de tilstedeværende delegatene krever skriftlig avstemning eller 
muntlig avstemning etter opprop. Møteleder har ikke dobbeltstemme. Ved stemmelikhet foretas ny 

avstemning. Ved fortsatt stemmelikhet faller saken.  
 
Ved valg av personer til tillitsverv skal avstemning skje digitalt. Benkeforslag er tillatt. Kandidaten 
anses valgt når vedkommende har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Blanke stemmer 
skal medregnes ved beregningen av avgitte stemmer. Dersom det er flere kandidater til et verv og 
ingen av kandidatene oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmene, skal det foretas ny 
avstemning mellom de to kandidatene som fikk høyest stemmetall. Skal det velges flere personer til 
samme verv, eksempelvis flere styremedlemmer, utvalgsmedlemmer eller varamedlemmer, anses de 
kandidater valgt som oppnår høyest stemmetall, dernest nest høyest stemmetall osv. inntil alle verv 
er fylt. Når det skal velges flere personer til samme verv, kan det ved avgivelse av stemme ikke 

stemmes flere ganger på samme person.  
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Forbundsstyrets kommentar: 

Avstemning gjennom digitale løsninger ble første gang benyttet ved Hovedlandsmøte i 2019. Vi har 

ved flere anledninger erfart noen utfordringer og spørsmål om lovligheten av gjennomførte 

avstemninger. Endringen som Lovutvalget foreslår, vil klargjøre dette.   

Forbundsstyret støtter forslag til vedtak fra Lovutvalget. 

 


