Protokoll - Valgmøtet 2015
Soria Moria kurs- og konferansehotell, Oslo, 11. oktober 2015

Mikal Thomas Dworak
Protokollsignatør

Synne Lofstad
Referent

Hanne Hope
Protokollsignatør

Cathrine Rath Pedersen
Varareferent

Sak 1
1.1

Konstituering og godkjenning av:

Innkalling

Innkalling til Valgmøtet er sendt ut til Landsstyrets representanter og lokallagene i tråd
med foreningens vedtekter, seks uker før møtet. Valgmøtet er kunngjort i Tidsskrift for
Den norske legeforening, nr. 16 utgitt den 8. september.
Styret anbefaler valgmøtet å fatte følgende vedtak:
Innkallingen godkjennes.
Vedtak: innkallingen godkjennes

1.2

Dagsorden

Nasjonalt styres forslag til dagsorden
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Konstituering og godkjenning av:
1.1 Innkalling
1.2 Dagsorden
1.3 Sakspapirer
Valg av ordstyrere og referent
Forretningsorden
Valg av tellekorps og protokollunderskrivere
Valg av Norsk medisinstudentforenings leder
Valg av Norsk medisinstudentforenings Internasjonalt ansvarlig
Valg av Norsk medisinstudentforenings nestleder
Valg av nasjonal Arbeidslivsansvarlig
Valg av Utdanningsansvarlig
Valg av Utvekslingsansvarlig innreisende studenter
Valg av Utvekslingsansvarlig utreisende studenter
Valg av Forskningsutvekslingsansvarlig
Valg av Prosjektansvarlig
Valg av Global helseansvarlig
Valg av redaktør for Æsculap
Valg av Nettredaktør
Valg av 2. vararepresentant for leder/nestleder til Legeforeningens landsstyre
Valg av redaksjonskomité for 2016
Valg av leder, to medlemmer og ett varamedlem til valgkomité
Valginnstruks for Norsk medisinstudentforening
Tidspunkt for Landsmøtet 2015

Styret anbefaler valgmøtet å fatte følgende vedtak:
Styrets forslag til dagsorden godkjennes.
Vedtak: dagsorden godkjennes

1.2

Sakspapirer

Sakspapirene til Valgmøtet er sendt ut til Landsstyrets representanter og lokallagene i
tråd med foreningens vedtekter, fire uker før møtet.
Styret anbefaler valgmøtet å fatte følgende vedtak:
Vedlagte dokument godkjennes som sakspapirer til valgmøtet 2014.
Vedtak: sakspapirene godkjennes

Sak 1.2

Dagsorden for Nmfs valgmøte 11. oktober 2015

Nasjonalt styres forslag til dagsorden
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Konstituering og godkjenning av:
1.1 Innkalling
1.2 Dagsorden
1.3 Sakspapirer
Valg av ordstyrere og referent
Forretningsorden
Valg av tellekorps og protokollunderskrivere
Valg av Norsk medisinstudentforenings leder
Valg av Norsk medisinstudentforenings Internasjonalt ansvarlig
Valg av Norsk medisinstudentforenings nestleder
Valg av nasjonal Arbeidslivsansvarlig
Valg av Utdanningsansvarlig
Valg av Utvekslingsansvarlig innreisende studenter
Valg av Utvekslingsansvarlig utreisende studenter
Valg av Forskningsutvekslingsansvarlig
Valg av Prosjektansvarlig
Valg av Global helseansvarlig
Valg av redaktør for Æsculap
Valg av Nettredaktør
Valg av 2. vararepresentant for leder/nestleder til Legeforeningens landsstyre
Valg av redaksjonskomité for 2016
Valg av leder, to medlemmer og ett varamedlem til valgkomité
Valginnstruks for Norsk medisinstudentforening
Tidspunkt for Landsmøtet 2015

Sak 2

Valg av ordstyrer og referent

Styret anbefaler valgmøtet å fatte følgende vedtak:
Ordstyrer:

Andrea Melberg

Bisitter:

Vibeke Risvold

Referent:

Synne Lofstad

Varareferent: Cathrine Rath Pedersen
Vedtak: innstillingene godkjennes

Sak 3

Forretningsorden

Nasjonalt styre foreslår i år en større revisjon av foreningens forretningsorden. Endringer
er i tråd med nyeste versjon av Nmfs vedtekter. Denne nye versjonen dekker punkter
som bestemmes av Den norske legeforenings lover og Nmfs vedtekter, men tidligere ikke
har vært gjenspeilet i forretningsorden.
Rasmus Bakken (delegat nr. 1): referer endringer i forretningsorden gjort av Nasjonalt
Styre
Styret anbefaler valgmøtet å fatte følgende vedtak:
Vedlagte forslag vedtas som forretningsorden for Valgmøtet 2015.
Vedtak: forretningsorden godkjennes

FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN
Nmfs Valgmøte 11. oktober 2015
1. ÅPNE MØTER
Landsstyrets møter er åpne for Norsk medisinstudentforenings medlemmer og media. I
særskilte saker kan landsstyret bestemme at møtet lukkes for media.
2. REGISTRERING OG PERMISJON
Alle deltagere skal registrere seg ved ankomst. Endringer i representasjonen må
meddeles ordstyrer.
Påmeldte landsstyrerepresentanter har møteplikt for hele landsstyremøtet.
Søknad om permisjon under landsstyremøtet kan bare unntaksvis innvilges og må ha sitt
grunnlag i årsaker som ikke kunne forutses.
Søknad om permisjon fra landsstyremøtet leveres skriftlig til ordstyrerne og behandles av
ordstyrerbenken. Landsstyret skal informeres om beslutning, men ikke om årsaken til
søknaden.
3. KONSTITUERING, GODKJENNING AV INNKALLING
Nasjonalt styres leder foretar navneopprop av landsstyrets representanter ved møtestart.
Eventuelle endringer i representasjonen i forhold til oppropslisten, må meddeles
ordstyrerbenken og/eller behandles etter reglene om permisjon.
Nasjonalt styres leder avklarer så om det er bemerkninger til innkallingen og inviterer
landsstyret til å godkjenne denne.
4. DAGSORDEN
Møtet avvikles i tråd med vedtatt dagsorden. Møteleder kan siden foreta endringer i
dagorden med Landsstyrets godkjenning.
5. MØTELEDELSE
Leder av Nasjonalt styre leder valg av ordstyrere til å lede møtet (lovene § 3-1-2, 6.
ledd, jf 7. ledd nr. 1 og § 3-1-2, 1. ledd). Ordstyrerne overtar møteledelsen.

6. Ordstyrernes fullmakter
Ordstyrerne skal foreslå tilpasninger til dagsorden, møtereglene, voteringsorden og
lignende for å sikre en forsvarlig demokratisk behandling av Landsstyremøtets saker.
Ordstyrerne skal påtale upassende oppførsel på Landsstyremøtet. Dette gjelder ikke i
situasjoner utenfor selve Landsstyremøtet.
Ordstyrerne har fullmakt til å foreta mindre endringer i dagsorden (tidsbruk på saker,
pauser med mer).
Ordstyrerne skal snarest mulig informere forsamlingen om endringer de foretar.
Ordstyrerne gis fullmakt til å innstille på voteringsorden i alle saker.
7. FORRETNINGSORDEN
Landsstyret fastsetter egen forretningsorden for hvert landsstyremøte (lovene § 3-1-2, 7.
ledd) etter innstilling fra Nasjonalt styre.
8. TALE-, FORSLAGS-, STEMMERETT og STEMMEPLIKT

Landsstyremøtets delegater har tale-, forslags- og stemmerett. Det er stemmeplikt. Ved
valg kan det stemmes blankt (vedtektene 4.4, 4.6 og 4.9).
Øvrige medlemmer av Nmf, som ikke er representanter i Landsstyret, har tale- og
forslagsrett. Det voteres kun over slike forslag dersom forslaget støttes av minst ett av
landsstyrets representanter.
Inviterte gjester har talerett. Med landsstyremøtets godkjenning kan ordstyrerne tildele
andre oppmøtte talerett.
Nasjonalt styre har ikke stemmerett i saker som angår Nasjonalt styres disposisjoner
bakover i tid, herunder årsmelding og regnskap (lovene § 3-1-2, 7. ledd nr 6, 2.
setning).
For å få ordet i en sak skal en tegne seg til innlegg eller (svar-)replikk etter ordstyrers
instruks. Ordstyrer skal tildele taletid i den rekkefølgen det tegnes.
Saksopplysninger og kommentarer til dagsorden skal slippe til før neste på talelisten,
men skal ikke avbryte et pågående innlegg eller replikk.
9. VOTERING
Som hovedregel stemmes det ved håndsopprekning. Personvalg skal hovedsakelig
gjennomføres elektronisk, med mindre dette ikke er praktisk gjennomførbart.
Voteringer er åpne med mindre et av landsstyrets medlemmer ber om hemmelig
votering. Unntaket er valg, som alltid gjennomføres hemmelig.
Landsstyrets representanter har hver én stemme ved voteringer. Ved stemmelikhet har
Nasjonalt styres leder dobbeltstemme (vedtektene 4.4).
Sakene tas opp til votering etter hvert som de er behandlet.
Ordstyrer tilkjennegir når en sak er tatt opp til votering. Fra dette tidspunkt har ingen
møtedeltakere krav på å få ordet til saken. Ordstyrer refererer alle innkomne forslag
etter at saken er tatt opp til votering.
Landsstyret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av representantene er til stede
(vedtektene 4.3).
Ingen representant kan pålegges bundet mandat eller være bundet i sin stillingtagen til
de saker som skal behandles gjennom løfte. (lovene § 3-1-2, 7. ledd nr 5.).
Dersom det både er fremmet resolusjonsforslag og vedtak i samme sak, skal det først
voteres over alle vedtaksforslag før resolusjonen tas opp til votering.
10.VALG
Valg skjer som hovedregel elektronisk, med mindre dette ikke er praktisk
gjennomførbart. Valg skjer ved hemmelig avstemning.
Valg gjennomføres i tråd med vedtatt valgorden.
På stemmeseddelen skal det skal kun oppføres navn som er foreslått av valgkomiteen
eller av en landsstyrerepresentant under landsstyremøtet, og som har samtykket til
nominasjonen.
Ved valg av organer med flere medlemmer, skal det på stemmeseddelen oppføres like
mange navn som antallet plasser som skal besettes.
11.FLERTALL
Vedtak fattes med simpelt flertall (flere stemmer enn et annet forslag, men ikke
nødvendigvis 50 % av stemmene) (vedtektene 13.2.1).
Det er følgende unntak:
a) Endringer i vedtektene krever kvalifisert flertall med 2/3 av stemmene blant de
tilstedeværende stemmeberettigede (vedtektene 13.2.2)
b) Vedtektene kan midlertidig tilsidesettes av Landsstyret med 2/3 flertall
(vedtektene 11.1.3)
c) Endringer til politisk måldokument kan vedtas av Landsstyret med 2/3 flertall
(vedtektene 11.2.4)

d) Personvalg krever absolutt flertall ( flertall av alle de stemmeberettigede i en sak
avgir sammenfallende stemmer (vedtektene 4.8.2 og 13.2. 4 , lovene § 3-2-1, 2.
ledd)).
12.TELLEKORPS
Landsstyret velger et tellekorps etter innstilling fra Nasjonalt styre, som gjennomfører
nødvendig opptelling av avgitte stemmer.
Tellekorpset trer bare i funksjon dersom elektroniske avstemninger og valg ikke lar seg
gjennomføre. Ved votering med håndsopprekking skal ordstyrer avgjøre nødvendigheten
av at tellekorpset foretar telling.
13.TALETID
Med landsstyremøtets godkjenning kan ordstyrer innføre begrensning av taletid og/eller
begrensinger i antallet innlegg den enkelte kan fremføre til samme sak.
14.REPLIKK
Det er kun tillatt med korte replikker direkte rettet mot siste ordinære innlegg. Det er
ikke anledning til å tegne seg for replikk under replikkordskiftet. Med landsstyremøtets
godkjenning kan ordstyrer innføre begrensning av adgangen til replikkordskifte.
Ordstyrer kan innføre begrensinger i antall replikker som innvilges til ett innlegg.
15.FORSLAG
Forslag skal føres inn i forslagsskjema og sendes til ordstyrerbenken på oppgitt
epostadresse. Nye forslag under møtet skal fremsettes fra talerstolen. Det er ikke
adgang til å fremme forslag etter at strek er satt, men likevel tillatt å opprettholde
forslag som trekkes.
Forslag som ikke har sammenheng med den oppførte saken på saklisten behandles ikke.
Utsettelsesforslag skal tas til votering med en gang de er fremsatt.
Forslagsstillere skal ha prioritert plass på talelisten, slik at alle forslag blir fremmet
tidligst mulig i debatten.
16.STREK
Når en sak ansees tilstrekkelig belyst, kan det settes strek for debatten til saken.
Ordstyrer kan foreslå at det settes strek for debatt. Strek settes når en sak anses
tilstrekkelig belyst. Når strek er satt, refereres talelisten.
Alle forslag til vedtak må ha vært fremmet før strek settes.
Dersom det fremkommer nye momenter under debatten etter at strek er satt, kan strek
oppheves.
Under Landsmøtet settes det strek for all debatt ved møteslutt lørdag kveld.

Sak 4

Valg av tellekorps og protokollunderskrivere

Tellekorpset ansvarliggjøres for å telle opp stemmer avgitt ved håndsopprekning eller
skriftlig, i tråd med vedtatt forretningsorden.
Protokollunderskriverne undertegner protokollen for Valgmøtet på vegne av Landsstyret.

Styret anbefaler valgmøtet å fatte følgende vedtak:
Protokollsignatører
Mikal Thomas Dworak
Hanne Hope
Tellekorps
Kenan Santic
Augusta Horn Welle-Strand
Ida Constanse Riis Jakobsen
Vedtak: innstillingene godkjennes

Sak 5

Valg av Norsk medisinstudentforenings leder

Valgprosedyre fremgår av Nmfs valgorden, som var sendt ut med sakspapirene og er
vedlagt protokollen.
Valgkomiteen legger fram sin innstilling kvelden før valgmøtet.
Valgkomiteens innstilling: Rasmus Bakken
Andre kandidater:
Skriftlig valg
Valgt: Rasmus Bakken, Nmf Bergen, velges til leder ved absolutt flertall

Sak 6
Valg av Norsk medisinstudentforenings internasjonalt
ansvarlig
Valgprosedyre fremgår av Nmfs valgorden, som var sendt ut med sakspapirene og er
vedlagt protokollen.
Valgkomiteen legger fram sin innstilling kvelden før valgmøtet.
Valgkomiteens innstilling: Helene Kolstad Skovdal
Andre kandidater:
Skriftlig valg
Valgt: Helene Kolstad Skovdal, Nmf Trondheim, velges til internasjonalt ansvarlig ved
absolutt flertall

Sak 7

Valg av Norsk medisinstudentforenings nestleder

Valgprosedyre fremgår av Nmfs valgorden, som var sendt ut med sakspapirene og er
vedlagt protokollen.
Valgkomiteen legger fram sin innstilling kvelden før valgmøtet.
Valgkomiteens innstilling:
Andre kandidater: Øyvind Rustan
Skriftlig valg
Valgt: Øyvind Rustan, Nmf Oslo, velges til nestleder ved absolutt flertall

Sak 8

Valg av nasjonal arbeidslivsansvarlig

Valgprosedyre fremgår av Nmfs valgorden, som var sendt ut med sakspapirene og er
vedlagt protokollen.
Valgkomiteen legger fram sin innstilling kvelden før valgmøtet.
Valgkomiteens innstilling: Ida Tylleskär
Andre kandidater:
Skriftlig valg
Valgt: Ida Tylleskär, Nmf Trondheim, velges til nasjonal arbeidslivsansvarlig ved absolutt
flertall

Sak 9

Valg av utdanningsansvarlig

Valgprosedyre fremgår av Nmfs valgorden, som var sendt ut med sakspapirene og er
vedlagt protokollen.
Valgkomiteen legger fram sin innstilling kvelden før valgmøtet.
Valgkomiteens innstilling: Torfinn Støve Madssen
Andre kandidater:
Skriftlig valg
Valgt: Torfinn Støve Madssen, Nmf Trondheim, velges til utdanningsansvarlig ved
absolutt flertall

Sak 10

Valg av utvekslingsansvarlig innreisende studenter

Valgprosedyre fremgår av Nmfs valgorden, som var sendt ut med sakspapirene og er
vedlagt protokollen.
Valgkomiteen legger fram sin innstilling kvelden før valgmøtet.
Valgkomiteens innstilling: Torunn Hjøllo
Andre kandidater:
Skriftlig valg
Valgt: Torunn Hjøllo, Nmf Bergen, velges til utvekslingsansvarlig innreisende studenter
ved absolutt flertall

Sak 11

Valg av utvekslingsansvarlig utreisende studenter

Valgprosedyre fremgår av Nmfs valgorden, som var sendt ut med sakspapirene og er
vedlagt protokollen.
Valgkomiteen legger fram sin innstilling kvelden før valgmøtet.
Valgkomiteens innstilling: Tonje Reitan Forbregd
Andre kandidater:
Skriftlig valg
Valgt: Tonje Reitan Forbregd, Nmf Bergen, velges til utvekslingsansvarlig utreisende
studenter ved absolutt flertall
Rasmus Bakken (delegat nr. 1): informerer om at sittende utvekslingsansvarlig
utreisende studenter trekker seg.
Nasjonalt Styre anbefaler Valgmøtet å gjøre følgende vedtak:
Nyvalgt utvekslingsansvarlig for utreisende studenter, Tonje Reitan Forbregd, trer inn i
vervet fra 11.10.2015.
Stemmes ved håndsopprekning
Vedtak: Tonje Reitan Forbregd inntrer i vervet 11.10.2015

Sak 12

Valg av forskningsutvekslingsansvarlig

Valgprosedyre fremgår av Nmfs valgorden, som var sendt ut med sakspapirene og er
vedlagt protokollen.
Valgkomiteen legger fram sin innstilling kvelden før valgmøtet.
Valgkomiteens innstilling: Katherine Wang
Andre kandidater:
Skriftlig valg
Valgt: Katherine Wang, Nmf Oslo, velges til forskningsutvekslingsansvarlig ved absolutt
flertall

Sak 13

Valg av prosjektansvarlig

Valgprosedyre fremgår av Nmfs valgorden, som var sendt ut med sakspapirene og er
vedlagt protokollen.
Valgkomiteen legger fram sin innstilling kvelden før valgmøtet.
Valgkomiteens innstilling:
Andre kandidater:
Skriftlig valg
Valgt:
Nasjonalt Styre får mandat til å tilsette noen i vervet.

Sak 14

Valg av global helseansvarlig

Valgprosedyre fremgår av Nmfs valgorden, som var sendt ut med sakspapirene og er
vedlagt protokollen.
Valgkomiteen legger fram sin innstilling kvelden før valgmøtet.
Valgkomiteens innstilling: Miriam Christ
Andre kandidater:
Skriftlig valg
Valgt: Miriam Christ, Nmf Trondheim, velges til global helseansvarlig ved absolutt flertall

Sak 15

Valg av redaktør for Æsculap

Valgprosedyre fremgår av Nmfs valgorden, som var sendt ut med sakspapirene og er
vedlagt protokollen.
Valgkomiteen legger fram sin innstilling kvelden før valgmøtet.
Valgkomiteens innstilling: Ane Drougge Vassbotn og Andreas Wahl Blomkvist
Andre kandidater:
Skriftlig valg
Valgt: Ane Drougge Vassbotn, Nmf Oslo, og Andreas Wahl Blomkvist, Nmf Utland, velges
til redaktører for Æsculap ved absolutt flertall

Sak 16

Valg av nettredaktør

Valgprosedyre fremgår av Nmfs valgorden, som var sendt ut med sakspapirene og er
vedlagt protokollen.
Valgkomiteen legger fram sin innstilling kvelden før valgmøtet.
Valgkomiteens innstilling:
Andre kandidater: Haakon Albech
Skriftlig valg
Valgt: Haakon Albech, Nmf Utland, velges til nettredaktør ved absolutt flertall

Sak 17
Valg av 2. vararepresentant for leder/nestleder til
Legeforeningens landsstyre
Valgprosedyre fremgår av Nmfs valgorden, som var sendt ut med sakspapirene og er
vedlagt protokollen.
Valgkomiteen legger fram sin innstilling kvelden før valgmøtet.
Rasmus Bakken (delegat nr. 1): informerer om vervet.
Valgkomiteens innstilling:
Andre kandidater: Torfinn Støve Madssen og Inger Heimdal Stenseng
Skriftlig valg
Valgt: Torfinn Støve Madssen, Nmf Trondheim, velges til 2. vararepresentant for leder til
Legeforeningens landsstyre ved absolutt flertall

Sak 18

Valg av redaksjonskomité for 2016

Valgprosedyre fremgår av Nmfs valgorden, som var sendt ut med sakspapirene og er
vedlagt protokollen.
Valgkomiteen legger fram sin innstilling kvelden før valgmøtet.
Rasmus Bakken (delegat nr. 1) informerer om valg av gruppe.
Går i pause kl 10.05 grunnet at Nmf Oslo ønsker samtale med leder, møtet satt kl 10.20.
Valgkomiteens innstilling: Elisabeth Holven
Andre kandidater: Inger Heimdal Stenseng og Vibeke Risvold
Skriftlig valg
Valgt: Elisabeth Holven, Nmf Oslo, Inger Heimdal Stenseng, Nmf Trondheim, og Vibeke
Risvold, Nmf Oslo, velges til redaksjonskomiteen for 2016 ved absolutt flertall

Sak 19
Valg av leder, to medlemmer og ett varamedlem til
valgkomité
Valgprosedyre fremgår av Nmfs valgorden, som var sendt ut med sakspapirene og er
vedlagt protokollen.
Nasjonalt styre legger fram sin innstilling under møtet.
Nasjonalt styres innstilling til medlem av valgkomiteen: Elisabeth Holven
Andre kandidater til medlem av valgkomiteen: Anne Sandvik
Skriftlig valg
Valgt: Elisabeth Holven, Nmf Oslo, og Anne Sandvik, Nmf Utland, velges som
medlemmer av valgkomiteen ved absolutt flertall

Sak 20

Valgorden for Norsk medisinstudentforening

Nasjonalt styres forslag til ny Valgorden var vedlagt sakspapirene.
Rasmus Bakken (delegat nr. 1): kommenterer endringer gjort av Nasjonalt Styre i
Valgorden
Det åpnes for debatt.
Går i pause kl 11, møtet satt kl 1105.
Endringsforslag til punkt 10:

1. Nasjonalt styre: Det settes en frist for å sende inn kandidatur fire uker før Valgmøtet slik
at kandidaturene kan sendes ut til Landsstyret. En ny frist for å få sitt kandidatur vurdert
settes så tett opp mot Valgmøtet som mulig for Valgkomiteen til å gjøre en vurdering
av kandidater. Denne fristen bestemmes av Valgkomiteen. Siste frist for å stille
kandidatur til et verv er kl 23:59 kvelden før Valgmøtet. Dersom en kandidat ikke har
fått anledning til å presentere seg i forkant av Valgmøtet skal alle kandidater til dette
valget gis ordet i ett minutt.
2. Bergen: Det settes en frist for å sende inn kandidatur fire uker før Valgmøtet slik at
kandidaturene kan sendes ut til Landsstyret. En ny frist for å få sitt kandidatur vurdert
settes så tett opp mot Valgmøtet som mulig for Valgkomiteen til å gjøre en vurdering
av kandidater. Denne fristen bestemmes av Valgkomiteen. Siste frist for å stille
kandidatur til et verv er kl 23:59 kvelden før Valgmøtet. Dersom en kandidat ikke har fått
anledning til å presentere seg i forkant av Valgmøtet skal alle kandidater til dette
valget gis ordet i ett minutt.
3. Oslo: Det settes en frist for å sende inn kandidatur fire uker før Valgmøtet slik at
kandidaturene kan sendes ut til Landsstyret. En ny frist for å få sitt kandidatur vurdert
settes så tett opp mot Valgmøtet som mulig for Valgkomiteen til å gjøre en vurdering
av kandidater. Denne fristen bestemmes av Valgkomiteen. Siste frist for å stille
kandidatur til et verv er kl 23:59 kvelden før Valgmøtet. Fristen er før presentasjon av
kandidaturene dagen før Valgmøtet. Kandidaturet skal sendes til Landsstyret. Dersom en
kandidat ikke har fått anledning til å presentere seg i forkant av Valgmøtet skal alle
kandidater til dette valget gis ordet i ett minutt.
4. Trondheim: Det settes en frist for å sende inn kandidatur fire uker før Valgmøtet slik at
kandidaturene kan sendes ut til Landsstyret. En ny frist for å få sitt kandidatur vurdert
settes så tett opp mot Valgmøtet som mulig for Valgkomiteen til å gjøre en vurdering
av kandidater. Denne fristen bestemmes av Valgkomiteen. Siste frist for å stille
kandidatur til et verv er før kandidatenes presentasjon til det aktuelle vervet dagen før
Valgmøtet. Dersom en kandidat ikke har fått anledning til å presentere seg i forkant av
Valgmøtet skal alle kandidater til dette valget gis ordet i ett minutt.
Det stemmes ved håndsopprekning
Forslag nr. 3 settes opp mot forslag nr. 4. Simpelt flertall for forslag nr. 4.
Forslag nr. 2. settes opp mot forslag nr. 4. Simpelt flertall for forslag nr. 4.
Forslag nr. 1 settes opp mot forslag nr. 4. Simpelt flertall for forslag nr. 4.
Styret anbefaler valgmøtet å fatte følgende vedtak:
Vedlagte forslag vedtas som valgorden for Valgmøtet 2015.
Vedtak: valgorden godkjent med endring av punkt 10.

Sak 21

Tidspunkt for Landsmøtet 2016

Saken ble behandlet av Landsmøtet 2015 i Budapest. Valgmøtet kan endre tidspunkt for
Landsmøtet 2016 ved enstemmig vedtak.
Styret legger til grunn vedtaket fra Landsmøtet i 2015 og anbefaler at det opprettholdes:
Nmfs Landsmøte 2016 avholdes i Tromsø, 8. – 10. april 2016.
Vedtak: dato opprettholdes.
Møtet heves kl. 11.30.

