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Sak 2: Forretningsorden for NFAs årsmøte 
 
 
1. Åpne møter 

Årsmøtet er åpent for alle. 
 

2. Åpning 
Foreningens leder åpner møtet. 
 

3. Godkjenning av innkalling, valg av dirigenter 
Leder anmoder om årsmøtets godkjenning av innkallingen, og leder valg av 
dirigenter. 
 

4. Forretningsorden 
Årsmøtet godkjenner forretningsorden etter innstilling fra styret. 
 

7. Tale-, forslags- og stemmerett 
Medlemmer i NFA har tale-, forslags-, og stemmerett. Assosierte medlemmer og 
gjester har talerett. 
 

8. Tellekorps 
Årsmøtet velger tellekorps etter innstilling fra styret for nødvendig opptelling av 
avgitte stemmer etter dirigentenes beslutning om opptellingsmåte. 
 

9. Sakliste 
Dirigentene avklarer om det er bemerkninger til styrets forslag til sakliste og ber 
om godkjenning av denne. Årsmøtet vedtar så saksrekkefølge etter forslag fra 
dirigentene. 
 

10. Redaksjonskomité 
Årsmøtet velger ingen fast redaksjonskomité. 
 

11. Taletid 
Etter forslag fra dirigentene kan det innføres begrensning av taletid og av antall 
innlegg den enkelte kan fremføre til samme sak. 
 

12. Replikk 
Replikker rettes direkte mot siste ordinære innlegg. Det er ikke anledning til å 
tegne seg for replikk under replikkordskiftet. Det kan innføres begrensning av 
adgangen til replikkordskiftet. 
 

13. Strek 
Når en sak ansees tilstrekkelig belyst, kan det settes strek for debatten til saken. 
Alle forslag til vedtak må ha vært fremmet før strek settes, og det er ikke anledning 
til å trekke forslag etter at strek er satt. Når strek er satt, refereres talelisten. 
Dersom det fremkommer nye momenter under debatten etter at strek er satt, kan 
strek oppheves. 
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14. Forslag 
Forslag til vedtak skal leveres skriftlig til dirigentene, eller oversendes på mail til 
oppgitt adresse, snarest mulig og senest like etter det innlegg hvor forslaget er 
fremmet. Forslag til vedtak skal være undertegnet av forslagsstilleren. Forslag som 
ikke har sammenheng med den oppførte saken på saklisten behandles ikke. 
 

15. Votering 
Sakene tas opp til votering etter hvert som de er behandlet, med mindre ett av 
medlemmene ber om orientering og anbefaling til vedtak av styret. Dirigentene 
refererer alle innkomne forslag til vedtak før de tilkjennegir at saken er tatt opp til 
votering. Fra dette tidspunkt har ingen møtedeltakere krav på å få ordet til saken. 
Alle møtende foreningsmedlemmer kan stemme ved voteringer. Votering skjer 
som hovedregel ved stemmetegn, unntatt ved valg. 
 

16. Vedtak 
Vedtak fattes med simpelt flertall (Simpelt flertall for et standpunkt oppnås i en 
avstemning når det får flest stemmer.) Det trenger ikke oppnå over 50 prosent av 
stemmene)Valg av leder og nestleder krever absolutt flertall (Absolutt flertall for et 
standpunkt oppnås om det får over halvparten av stemmene til de som har rett til å 
stemme). Vedtektsendringer krever 2/3 flertall i ordinært årsmøte. Ved 
stemmelikhet har leder to stemmer. Årsmøtet kan la saker avgjøres ved skriftlig 
behandling. Styrets medlemmer har ikke stemmerett i saker som angår 
årsmelding, regnskap og valgkomité, samt evt. mistillitsforslag mot styret / 
styremedlem.  

 
17. Valg 

Ved valg på styre og andre organ som årsmøtet velger, skal det på stemmeseddelen 
oppføres like mange navn som antallet plasser som skal besettes. På 
stemmeseddelen skal det bare oppføres navn som er foreslått av valgkomitéen eller 
av et medlem under årsmøtet og som ikke er trukket av forslagsstilleren før 
nomineringen er avsluttet. Foreslåtte kandidater må være forespurt og ha gitt sitt 
samtykke 

 
 
 

 


