Sak 2G /2018 LM
Forslag til forretningsorden
1. Landsmøtet kan fatte vedtak med de til enhver tid frammøte og godkjente deputerte.
Ordstyrerne holder rede på antall og tilstedeværende deputerte som kan stemme.
2. Ordstyrerne leder forhandlingene og gis fullmakt til å fremme forslag som gjør at sakslisten og
forretningsorden kan følges.
3. Ordstyrerne har rett til å foreslå begrensning av taletiden og til å sette strek for muligheten til å
tegne seg på talerlisten.
4. Ordstyrerne gis anledning til å forlenge forhandlingstiden om de ser at sakene ikke kan
gjennomføres til den oppsatte tiden.
5. Protokollen fra forhandlingene gjøres tilgjengelig for representantene etter hvert som den er
klar. Representantene leser igjennom og gir skriftlige kommentarer til protokollsekretærene. Det
velges tre personer til å gjennomlese protokollen ved forhandlingenes slutt.
6. Kontrollutvalget gis anledning til å uttale seg om regnskapene før de godkjennes.
7. Alle forslag må leveres skriftlig til ordstyrerne. Det gjelder også forslag til tilføyelser/endringer av
rapporter og budsjetter.
8. Navneforslag til verv skal leveres skriftlig til sekretariatet innen torsdag 6. juli kl. 11.00.
9. Skriftlig avstemming foretas bare når vedtektene krever det eller når flertallet av de deputerte
ønsker det. De deputerte kan stemme for, imot eller avholde seg fra å stemme. Blanke stemmer
teller med i stemmegrunnlaget. Protokollen gjengir de aktuelle stemmetall.
10. Ved likt stemmeflertall foretas ny avstemning. Oppnås ikke flertall er forslaget forkastet. Gjelder
avstemningen personvalg skal det etter ny avstemning med stemmelikhet foretas loddtrekning.
11. Ordstyrerne gis anledning til å foreta samlet avstemming på saker og forslag der det ikke finnes
motkandidater eller endringsforslag.
12. Hovedstyrets medlemmer, generalsekretæren i Det Norske Baptistsamfunn og de daglige ledere
av Det Norske Baptistsamfunns arbeidsgrener har tale‐ og forslagsrett. Fellesskap med status
som menighetsplantinger i Det Norske Baptistsamfunn har observatørstatus med inntil to
representanter med talerett. Andre kan ved vedtak i Landsmøtet gis talerett.

