
 

 

  

Akklamasjon: 

Å vise at man er enig ved å klappe i hendene. 
Det hender personer blir valgt på denne måten når det bare er 
en person å stemme på. Viktig! Hvis det er flere personer å velge 

mellom skal man IKKE klappe. Det hadde vært litt kjedelig for 
den som ikke blir valgt. 

  

Alminnelig flertall: 

For at en sak skal bli vedtatt må over halvparten av delegatene 
stemme for. Dette gjelder de fleste sakene. 

  

Avstår/blank: 

Under avstemminger sier man «avstår» om man vil av stemmen 
ikke skal telle med. Altså at man ikke vil mene noe i saken. 

 

Benkeforslag:  

Forslag som stilles under debatten under en sak, eller under et 
valg om man har andre forslag enn valgkomiteens innstilling.  

  

Dagsorden: 

Dette er programmet/tidsskjemaet for landsmøtet. Det forteller 
hvilke saker som skal behandles når. Landsmøtet kan endre 
dette. 



  

Delegat: De blir valgt på årsmøtene i regionlagene. Det er de 
personene på landsmøtet som har stemmerett.  

  

Forretningsorden: 

Forretningsorden er reglene for landsmøtet. Det er et dokument 
som forteller hvem som kan stemme, hva man skal gjøre når 
man vil si noe, hvor lenge man kan snakke osv. Hvis du synes 
det høres vanskelig ut, så ikke bekymre deg, vi går alltid 

gjennom forretningsorden på starten av møtet slik at alle kan 
henge med. 

  

Forslag: 

Landsmøtet diskuterer flere av de viktigste dokumentene til 
NHFU. Hvis du vil gjøre endringer i dem, må du komme med et 
forslag. Det må være skriftlig. På landsmøtet får vi en 
mailadresse vi kan sende forslagene til så alle får lese dem. Man 
kan for eksempel foreslå endringen i arbeidsprogrammet. Hvis 

man skal endre vedtektene til NHFU må man sende inn 
forslagene før landsmøtet. 

  

Forslagsrett: 

Delegatene og medlemmene i Sentralstyret har forslagsrett på 
møtet. 

  

Innlegg: 

Når du vil si hva du mener om en sak, må du be om ordet. Da 
får du holde et innlegg. Møtelederen/ordstyreren lager ei liste 
over alle som vil ha innlegg, den kalles talerliste. 

 



Innstilling: 

Ei innstilling er et forslag til vedtak i en sak. Det er som regel 
sentralstyret, en komité eller møtelederen/ordstyreren som har 
laget innstillinga. Valgkomiteen har også ei innstilling. Den 
inneholder forslag til personer som skal bli valgt til styre og 
valgkomite. 

  

Kampvotering: 

Når det er personvalg, og det er flere personer å stemme på, 
kalles det kampvotering. I NHFU bruker vi skriftlig avstemming 
ved personvalg. Møtelederen/ordstyreren forklarer nøye hvordan 
valget skal foregå. 

  

Konstituering: 

Konstitueringa foregår helt i starten av landsmøtet. Da 
bestemmer vi hvem som skal gjøre hva, for eksempel hvem som 
skal være møteleder/ordstyrer og hvem som skal skrive 
protokollen, være tellekorps og underskrive protokollen etter 

landsmøtet. 

  

Kvalifisert flertall: 

I noen saker må 2/3 av delegatene stemme for forslaget skal 
vedtas. Dette gjelder for eksempel endring av vedtektene. 
Blanke stemmer telles ikke. 

  

LNU: 

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 
er en samling av masse barne- og ungdomsorganisasjoner, altså 
en paraplyorganisasjon. 

  



Lobbyvirksomhet: 

Dette foregår utenfor møtesalen. Folk diskuterer saker og prøver 
å overbevise hverandre. 

  

Møteassistenter/funksjonærer: 

Assistenter som hjelper til med praktiske oppgaver under møtet. 

 

Møteleder/ordstyrer: 

Den som leder møtet. På landsmøtet vårt pleier vi å ha to 
møteledere/ordstyrere. 

  

Møteleder/ordstyrerbordet: 

Bordet lengst framme i møtesalen der møtelederne/ordstyrerne 
sitter. 

  

Observatører: 

En observatør er en som er invitert til å være med på møtet. De 
kommer gjerne fra organisasjoner som NHFU ser på som gode 
venner. De har talerett, men ikke stemmerett. 

  

Orientering: 

En sak som blir tatt "til orientering" blir ikke vedtatt, men bare 
opplest. 

  

Plenum: 



Når noe diskuteres i plenum vil det si at det diskuteres i 

møtesalen med alle tilstede. 

  

Protokoll: 

Det formelle navnet på referatet som skrives under møtet. Der 
står alle vedtakene, altså det møtet har bestemt. 

  

Referenter/protokollførere: 

De personene som skriver protokollen. 

  

Redaksjonelt forslag: 

Et forslag som går ut på språklige forbedringer, som for 
eksempel bedre setningsbygning. 

 

Replikk: 

Når noen holder et innlegg som man er uenig i, kan man be om 
en replikk. Da kommer man på toppen av talerlista og får snakke 
med en gang. Replikken må være kort og svare direkte på 
innlegget. 

  

Resolusjon: 

En resolusjon er uttalelse fra landsmøtet. Interne resolusjoner 
handler ofte om forhold innenfor NHFU. Eksterne resolusjoner 
går på NHFU sine politiske meninger. De kan vi sende til 
politikere og andre vi vil påvirke. 

  

Sakliste: 



Ei nummerert liste over sakene som skal behandles på møtet. 

  

Saksopplysning: 

Dersom noen har sagt noe du vet er feil, kan du be om ordet for 
å komme med en kort faktaopplysning til saken. I en 
saksopplysning skal man ikke utrykke egne meninger, bare 
fakta. Saksopplysninger kommer før alt annet på talerlista. 

  

Strek: 

Når møtelederen/ordstyreren setter strek i en debatt kan man 
ikke lenger be om ordet til et innlegg. Man kan fortsatt be om 
ordet for replikker og saksopplysninger. Man må ofte sette strek 
når det bli lange diskusjoner for at de ikke skal ta for mye tid. 

  

Stemmerett: 

Det er kun delegatene og sentralstyret som har stemmerett på 

landsmøtet. 

 

Sentralstyret: 

Blir valgt av landsmøtet hvert år. Sentralstyret driver 
organisasjonen og tar beslutninger mellom landsmøtene. 

  

Talerliste: 

Liste over alle som ber om ordet til innlegg som 
møtelederen/ordstyreren skriver for å holde oversikt. 

  

Tellekorps: 



De som teller stemmene under avstemninger. 

   

Valgkomiteen: 

Det er de som finner folk til sentralstyret og legger fram ei 
innstilling på møtet. Landsmøtet kan foreslå andre personer 
også, dette kalles benkeforslag. 

  

Vedtak: 

Avgjørelsen som landsmøtet har tatt i en sak. 

  

Vedtektene: 

NHFU sine lover.  

  

Votering: 

Avstemming. 

 

Voteringsorden: 

Reglene for hvordan avstemminger skal foregå, og i hvilken 
rekkefølge forslagene skal stemmes over. 

  

Årsmelding: 

En rapport som forteller hva som har skjedd i organisasjonen det 
siste året. 

 


