
Forretningsorden for Sjøhaug naturistsenter SA 
 
1. Årsmøtet åpnes av leder av styret som gjennomføring åpning av Årsmøtet med Godkjenning 

av innkalling og saksliste og valg av møteleder. 
2. Årsmøtet ledes så av valgt møteleder som refererer antall stemmeberettigete andeler samt 

fullmakter. Møteleder kan ha en bisitter som hjelper med talerlister o.a. 
3. Møteleder refererer forretningsorden mht. voteringsregler og taletid. 
4. Møtelederen skal påse at sakene får en forsvarlig behandling i henhold til god 

foreningsskikk og Sjøhaugs vedtekter. 
5. Alle som ønsker ordet viser dette ved tegn, og man reiser seg når man får ordet. 

a. Det gis maksimum 1 (ett) innlegg p.r. deltaker i samme sak 
b. Forslagsgiver gis 5 minutter taletid 
c. Innlegg til forslag gis 3 minutters taletid 
d. Ingen har rett til ordet mer enn 2 ganger i samme sak. 
e. Det gis ikke mulighet for replikk før etter alle innlegg er fremført i henhold til 

taleliste. Replikk skal makimalt være 2 minutt og kun dreie seg om den sak som 
debatteres. Ønsker man replikk viser man V tegn. Det gis kun en replikk per sak per 
deltaker. 

f. Ordet til forhold vedrørende forretningsorden og/eller saksopplysninger, får man ved 
å vise T tegn. Innlegg til forretningsorden/dagsorden skal maksimal være 2 minutter  

g. Dirigenten kan foreslå strek når han mener alle sider og momenter ved en sak er 
kommet frem. 

h. Ingen får tegne seg etter strek er satt. 
i. Møteleder kan fravike taletidene foreslått over hvis særlig hensyn tilsier det. Dette 

skal da opplyses om fra dirigentbordet.  
 

6. Alle forslag skal leveres skriftlig til møtelederen med forslagsstillerens navn. 
7. Hvis et forslag eller en sak foreslås avvist eller utsatt, kan møteleder vurdere om forslaget  

settes under votering før en fortsetter debatten. 
 
Voteringsrekkefølge 

8. Under voteringen skal forslagene voteres over i rekkefølge etter hvor vidtgående de er. 
Dersom det mest vidtgående forslaget blir vedtatt, innebærer det at de mindre vidtgående 
forslagene forkastes.  
 
Voteringsregler 

9. Dersom møteleder ser en mulighet for å forenkle voteringsprosessen og forkorte talelisten, 
kan det foreslå en prøvevotering. Dette kan være hensiktsmessig dersom det foreligger flere 
forslag i samme retning, og det er en viss motstand mot alle forslagene. En slik 
prøvevotering kan imidlertid ikke endre selve forslagene. Det er de forslagene som er 
framsatt som er grunnlaget for den endelige voteringen og vedtaket. 

10. Avstemming skjer med alminnelig flertall. Vedtektsendringer med kvalifisert flertall (2/3). 
a. Alminnelig flertall: Et forslag må ha mer enn 50 prosent av avgitte stemmer. Blanke 

eller avholdende stemmer telles ikke med.   
b. Kvalifisert flertall (ending av vedtekter): 2/3 av avgitte stemmer. Blanke eller 

avholdende stemmer telles ikke med.   
c. En avstemming må skje skriftlig hvis noen fremmer ønske om det. 

 
Redaksjonskomité 

11. Dersom flere forslag ligger nær opp til hverandre, kan dirigenten foreslå at en 
redaksjonskomité samordner dem. Dersom det under konstitueringen ikke er valgt en slik 
komité, framsetter dirigenten forslag om dette. Denne komiteen får da i oppdrag sammen 
med forslagstillerne å samordne forslagene til ett omforent forslag. Dirigenten kan også selv 
finne fram til slike ”kompromissforslag” og framsette dem. Han/hun forelegger da dette for 
forslagstillerne og spør om de kan trekke sine forslag.  


