LM6 05.01-16 Vedtekter
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vedlegg 4

VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT
Forslag nr.

Hva forslaget gjelder

Innstilling

1

1

§ 2.2 - Vedtak om
utmeldelse fra NSO.
Strykningsforslag

Avvises

2

2

§ 2.4 - Ny tekst for
beregning av driftstilskudd

Vedtas

Merknad

DOKUMENTER
3

3

§3.1.2 - om
prinsippprogrammets
status

Vedtas

4

4OF

§ 3.1.2 -om
endringsforslag til
programmer + hva som
legges til grunn i
behandlinger

Vedtas

Hvis dette vedtas faller
forslag 4 og forslag 9OF
fra AU og VTK

4

§3.1.2 - om hva som
legges til grunn i
behandlinger

Avvises til fordel for
forslag 4OF

Voteres kun over hvis
forslag 4OF faller

9

§3.1.5 - endrer antall
dager i forkant som
endringsforslag må være
sendt til LM fra 5 til 10

Innstilt vedtatt
Behandles kun hvis 4OF
dersom 4OF vedtas. vedtas.
Innstilt avvist dersom
forslag 4 vedtas

9OF

§ 3.1.5 endrer antall dager
i forkant som
endringsforslag må være
sendt til LM til
konstituering av møte

Vedtas dersom
forslag 4 vedtas,
avvises dersom
forslag 4OF blir
vedtatt

Behandles kun hvis
forslag 4OF faller og
forslag 4 vedtas.

5OF2

§ 3.1.5 – om hvilke
plattformer NSO skal ha

Vedtas

Hvis dette vedtas faller
forslag 5OF1 og 5

5OF1

§3.1.5 - om hvilke
plattformer NSO skal ha

Avvises til fordel for
forslag 5OF2

Voteres kun over hvis
forslag 5OF2 faller

5

§3.1.5 - om hvilke
plattformer NSO skal ha

Avvises til fordel for
forslag 5OF2

Voteres kun over hvis
forslag 5OF2 faller

8

§3.1.5 - om hvor ofte
plattformer skal revideres
(etter behov, innen 5år)

Vedtas

Hvis forslaget vedtas,
faller forslag 6 og første
del av forslag 7.

5

6

12 sider

6

§3.1.5 - om hvor ofte
plattformer skal revideres
(etter behov, innen 5år)

Avvises til fordel for
forslag 8

Voteres kun over hvis
forslag 8 faller.

7. Første
del av
forslaget.

§3.1.5 - Første del
omhandler hvor ofte
plattformer skal revideres
(etter behov, innen 5år)

Avist til fordel for
forslag 8.

Voteres kun over hvis
forslag 8 faller.

7. Andre del §3.1.5 - Andre del av
av forslaget forslaget omhandler hvem
som skal innstille på
plattformer til SST

Avvises til fordel for
forslag 8

Ordstyrerbenken mener
det er er mulig å stemme
over denne delen av
forslaget separat.

8

10

§3.1.5 - omhandler hva
som legges til grunn i
revidering av politiske
plattformer

Vedtas

9

11

§3.2 - omhandler et nytt
tillegg om at SST skal
behandle pol. Dokumenter

Vedtas

Forslag 31 faller dersom
forslag 11 vedtas

31

§5.3 - omhandler et nytt
tillegg om at SST skal
behandle politiske
dokumenter

Realitetsbehandles
ikke.

Ordstyrerbenken tolker
intensjonen i disse
forslagene som
likelydende, men at
forslagene ønsker
intensjonen på
forskjellige plasser i
vedtektene. Vi har
forhørt oss med KK som
mener dette høres inn
under §3.2.Vi stemmer
derfor over forslag 11, og
så faller evt. Forslag 31
til fordel for forslag 11.

7

Forslaget må sees i
sammenheng med
forslag 14.
10

12

§3.2.3 -omhandler et nytt
tillegg om at politiske
komiteer skal høres i
fastsettelse av eget
mandat

Vedtas

Må sees i sammenheng
med forslag 13

11

13

§3.2.3 - omhandler en ny
frist for når fastsettelse av
mandat til politiske
komiteer skal være gjort.
Innen 1. Juli hvert år

Vedtas

Må sees i sammenheng
med forslag 12
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12

14

Ny §3.2.4 - ønsker en ny
paragraf som skal
omhandle politiske
dokumenter

Vedtas

Må ses i sammenheng
med forslag 11.

DELEGATFORDELING PÅ LANDSMØTET
13

15

§4.2 - endret formulering
på beregning av
delegatfordeling

Vedtas

Forslagsstiller mener
forslaget er redaksjonelt

14

16

§ 4.2 - ønsker å stryke
setning på at
delegatfordeling skal
sendes ut med
kunngjøring av LM. Er
allerede presisert i teksten

Vedtas

Forslagsstiller mener
forslaget er redaksjonelt

15

19OF

§4.3 - omhandler
delegatfordeling på LM.
Forslagsstiller ønsker at
det settes et tak på 161
delegater. Alle
medlemslag har en
delegat, deretter regnes
resterende delegater ut
etter St Laguës metode.
Medlemmer med kun en
delegat har rett til å sende
vara til LM

Vedtas

Dersom dette vedtas
faller forslagene 19, 17,
23, 22, 21,20 og 18.

19

§4.3 - omhandler
delegatfordeling på LM.
Forslagsstiller ønsker at
det settes et tak på 181
delegater. Alle
medlemslag har en
delegat, deretter regnes
resterende delegater ut
etter St Laguës metode.
Medlemmer med kun en
delegat har rett til å sende
vara til LM

Avvises til fordel for
forslag 19OF

Likelydende som forslag
19OF, men med et større
antall i tak, 181
delegater.

§4.3 - omhandler
delegatfordeling på LM.
Forslagsstiller ønsker
dagens modell for
utregning men 1500
studenter bak hver delegat
mot dagens tall som er
1000 studenter

Avvises til fordel for
forslag 19OF.

Voteres over dersom
19OF og 19 faller.

Dersom 19OF og 19
faller, innstilt vedtatt.

Ordstyrer setter denne
som nr. 3 i
voteringsrekkefølgen på
forslag om
delegatfordeling da vi
mener denne er mest
ytterliggående. Selvom

17

Dersom 19OF faller,
innstill vedtatt.

Voteres kun over hvis
19OF faller.
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den følger dagens
modell vil den medføre
størst endring fra dagens
delegater på LM

23

§4.3 - omhandler
delegatfordeling på LM.
Forslagsstiller ønsker at
det settes et tak på 201
delegater. Alle
medlemslag har en
delegat, deretter regnes
resterende delegater ut
etter St Laguës metode.
Medlemmer med kun en
delegat har rett til å sende
vara til LM

Avvises til fordel for
forslag 19OF.

Likelydende som forslag
19OF, men med et større
antall i tak, 201
delegater.

22

§4.3 - omhandler
delegatfordeling på LM.
Forslagsstiller ønsker å
sette et tak på 180
delegater på LM, og et
eget system for utregning
av fordeling. Se forslag for
utfyllende forklaring

Avvises til fordel for
19OF

21

§4.3 – omhandler
Avvises
beregning av
delegatfordeling på LM.
Forslagsstiller ønsker et
nytt system hvor det er en
delegate per påbegynte
1000 student opp til
10.000 studenter, deretter
en delegate per påbegynte
3000 studenter fra 10.001
studenter og popover

Voteres kun over hvis
19OF, 19, 17, 22 og 23
faller.

20

§4.3. – omhandler samme
system som i forslag 21,
med men lavere tall på 2.
fordeling av deltager:
- en delegate per
påbegynte 2000 student
fra 10.001 studenter og
oppover.

Voteres kun over hvis
19OF, 19, 17, 22, 23 og
21 faller.

Voteres kun over hvis
19OF, 19 og 17 faller.

Avvises
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18

§4.3 – omhandler samme Avvises
system som dagens
delegatfordeling men med
en endring på 1250
studenter bak hver delegat
på LM, mot dagens 1000
studenter.

Voteres kun over dersom
19OF, 19, 17,22,23, 21
og 20 faller.

ØVRIG LANDSMØTET
16

24

§4.4 – endrer
”varadelegat” til vara.

Vedtas

Forslagsstiller mener
forslaget er redaksjonelt

18

26

§4.5.2 – ønsker å gi
velferdstingene i norge
observatørstatus på LM

Vedtas

Vedtas forslaget faller
forslag 27, som ansees
likelydende som forslag
26

17

25

§4.5.2. – ønsker å endre
tale og forslagsrett fra
observatører til talerett.

Vedtas

27

§4.5.2 – ønsker å gi
velferdstingene i Norge
observatørstatus på LM

Realitetsbehandles
ikke

28

§4.7 – omhandler endring
om at sakspapirene til LM
skal sendes ut digitalt.

Avvises

29OF

§5.2 – omhandler ønske
om en talsperson blant
SSTs 13 medlemmer

Avvises

Dersom forslag 29OF
vedtas faller forslag 29

29

§5.2 – omhandler ønske
om en talsperson blant
SSTs 13 medlemmer

Avvises til fordel for
forslag 29OF

Intensjonen i dette
forslaget er ivaretatt i
forslag 29OF, og
ordstyrerbordet foreslår
derfor at dette forslaget
ikke behandles.

34

§5.4 –ønsker at ev. ny
talsperson skal kalle inn til
SST- møter

Avvises

Voteres kun over hvis
forslag 29OF eller 29
vedtas.

21

30

§5.2 – ønsker automatisk
plassfratredelse for ledere
i medlemslag i SST

Avvises

22

32

§5.3 – ønsker å spesifisere Avvises
konkretiseringer på hva
SST skal gjøre/behandle

19

Voteres ikke over,
ansees ivaretatt i
voteringen over

SENTRALSTYRET
20
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33OF

§5.3 – presisering av SST Vedtas
skal vedta statsbudsjett og
valgprioritering, men at de
også kan vedta andre
politiske strategier

Vedtas dette forslaget
faller forslag 33

33

§5.3 – presisering av SST Avvises til fordel for
skal vedta statsbudsjett og forslag for 33OF
valgprioritering, men at de
også kan vedta andre
politiske strategier

Intensjonen i dette
forslaget er ivaretatt i
forslag 33OF, og
ordstyrerbordet foreslår
derfor at dette forslaget
ikke behandles.

36

§5-4 –ønsker å endre
fristen for fastsettelse av
første SST-møte fra
august til 14. September

Vedtas dette faller
forslag 35

35

§5.4 – ønsker å fjerne
Avvises til fordel for
bestemmelse om tidspunkt forslag 36
for første SST-møte, og
overlate til AU å innkalle

25

37

§5.4 – ønsker å endre frist
for endelig innkalling til
SST-møtene fra to uker til
én uke før møtet

Vedtas

26

38

§5.4 – ønsker å fastsette
antall SST-møter til
”minimum 6 møter”

Vedtas

23

24

Vedtas

Voteres kun over hvis
forslag 36 faller.

ARBEIDSUTVALGET
27

39

§6.1. Ønsker å endre
signatur til signaturrett

Vedtas

Forslagstiller anser
forslaget som
redaksjonelt

28.

40OF

§6.2. – ønsker å endre
tittelene til fagpolitisk
ansvarlig i AU til ”en fagog forskningspolitisk
ansvarlig og en fag- og
læringsmiljøpolitisk
ansvarlig”

Vedtas

Vedtas denne, faller
forslag 40

40

§6.2 – ønsker å endre
tittlene til fagpolitisk
ansvarlig til ”en fagpolitisk
og en læringsmiljøpolitisk
ansvarlig”

Avvises til fordel for
forslag 40OF

Voteres kun over hvis
forslag 40OF faller.

41

§6.4 – ønsker å endre
”lederes stedfortreder til
nestleder”

Vedtas

Forslagstiller anser
forslaget som
redaksjonelt

29.
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42

§6.4- ønsker å endre
”nestleder til lederes
stedsfortreder”

Avvises

Forslaget må sees i
sammenheng med
forslag 41. Disse to
endringene er
motsetninger, og
omhandler to ulike
setninger i vedtektene.
Ordstyrerbenken vil
oppfordre landsmøtet til
å være konsekvente.

POLITISKE KOMITEER
30

43

§7.1.- ønsker å legge til
”miljø og klimapolitisk
komite som en av de
politiske komiteene i NSO

Avvises

31

44

§7.1. – ønsker å stryke
”læringsmiljøpolitisk
komité” som en politiske
komiteene

Avvises

32

45

§7.2 – ønsker å presisere Vedtas
at høyeste valgte vara
rykker opp til fast medlem i
komité om noen av de
faste representantene
frafaller

33

46

§7.3. – ønsker å
Avvises
tydeliggjøre og presisere
de politiske komiteene
oppgaver ovenfor AU/NSO

34

47

§7.3 – ønsker å gi de
politiske komiteene
innstillingsmyndighet til
SST i utvalgte saker

Avvises

49

§7.3 – ønsker at de
politiske forbereder
endringer i politiske
plattformer til SST

Realitetsbehandles
ikke

Intensjonen i dette
forslaget er ivaretatt i
forslag 47, og
ordstyrerbordet foreslår
derfor at dette forslaget
ikke behandles.

48

§7.3 – ønsker å gi de
politiske komiteene
innstillingsmyndighet for
politiske plattformer til LM

Avvises

Kan sees i sammenheng
med forslag 47 og 49

35

Forslagstiller anser
forslaget som
redaksjonelt

Kan sees i sammenheng
med forslag 48 og 49
Dersom forslag 47
vedtas faller forslag 49.
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FAGLIGE KOMITEER
50

§8.1 – ønsker å slå
sammen flere faglige
komiteer, hvor 9 komiteer
blir til 5.

51

§8.1 – ønsker å slå
Vedtas
sammen faglig komité for
realfag og faglig komité for
teknologiske fag

Voteres kun over dersom
forslag 50 faller

55

§8.1 – ønsker å slå
Realitetsbehandles
sammen faglig komité for
ikke
realfag og faglig komité for
teknologiske fag

Voteres ikke over.

52

§ 8.1.- ønsker å slå
sammen faglig komité for
humanistiske fag og faglig
komite for
samfunnsvitenskapelige
fag

Avvises

Voteres kun over dersom
forslag 50 faller

54

§8.1 ønsker å slå sammen Avvises
faglig komité for
humanistiske fag og
faglige komite for kunstfag

Voteres kun over dersom
forslag 50 faller

37

60

§8.3 – ønsker å presisere
at de faglige komiteene
skal være representert, på
vegne av NSO, i flere av
UHRs organer

Vedtas

38

53

§8.1 - ønsker en
navneendring på faglig
komité for kunstfag til
”kunst og designfag”

Vedtas

39

56

§8.2- ønsker å presisere
Vedtas
at høyeste valgte vara
rykker opp til fast medlem i
komité om noen av de
faste representantene
frafaller

Forslagstiller anser
forslaget som
redaksjonelt.

40

57

§8.3. – ønsker å la de
faglige komiteene fremme
saker direkte til SST, og
ikke gjennom AU som er
gjeldende praksis

Dersom dette vedtas
faller forslag 58, som
ansees som likelydende
som dette forslaget.

36

Avvises

Dersom dette forslaget
vedtas faller forslag
51,52,54 og 55.

Dersom denne vedtas
faller forslag 55.

Ordstyrerbenken mener
det er fornuftig å gjøre
Dersom forslag 50,52 votering om dette
eller 54 vedtas:
forslaget i etterkant av
Avvises
votering 36, da dette må
sees i sammenheng.

Avvises
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41

58

§8.3. – ønsker å la de
faglige komiteene fremme
saker direkte til SST, og
ikke gjennom AU som er
gjeldende praksis

Avvises

59

§8.3 – ønsker å la de
faglige komiteene innstille
på eget mandat direkte til
SST

Avvises

Vedtas

Ansees likelydende som
forslag 57.

VALGKOMITEEN
42

61

§10.3.1. – ønsker at
valgkomiteen ikke skal
innstille på
varamedlemmer til SST

43

62

§10.3.3 – ønsker å
Vedtas
presisere på hvem VK skal
innstille på ved
suppleringsvalg. Fra
formulering om ”valgt på
LM” til henvisning til de
gjeldene paragrafer hvor
VK har innstillingsrett.

SEKRETARIATET
44

63OF

§12.1 – ønsker at SST
skal informeres ved
utarbeidelse av
stillingsinstrukser for
sekretariatet

Vedtas

Dersom 63OF vedtas
faller forslag 63.

63

§12.1 – ønsker at SST
skal vedta stillingsinstruks
for sekretariatet

Avvises

Voteres over dersom
forslag 63OF faller

SAMTIDIGE VERV
45

64

§13.1 – ønsker å presisere Avvises
at det er flere verv i
organisasjonen man ikke
kan inneha samtidig
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46

47

§13.1 – ønsker å presisere Dersom forslag 7, 47
at det er flere verv i
eller 49 vedtas:
organisasjonen man ikke
Vedtas
kan inneha samtidig
Dersom forslag 7, 47
eller 49 avvises:
Avvises

Dersom dette forslaget
vedtas, faller forslag 64

65

§13.1 – ønsker å presisere Avvises
at det er flere verv i
organisasjonen man ikke
kan inneha samtidig

Voteres kun over hvis
forslag 65OF faller

66

Nesten likelydende som
Avvises
forslag 64, men presiserer
kun at det ikke skal være
mulig å inneha lederverv i
politiske komiteer, samtidig
som man innehar andre
verv i organisasjon under
§13.1

Må sees i sammenheng
med forslag 64, 65OF og
65.

65OF

Dersom forslag om å gi
de politiske komiteen
innstillende myndighet til
SST vedtas vil dette gi
medlemmer av politiske
komiteer en dobbeltrolle i
beslutningsprosessen.

KJØNNSMESSIG REPRESENTASJON
48

67OF

§13.2 ønsker å endre
paragraf om at det skal
tilstrebes kjønnsmessig
balanse i sentrale organer
til ”NSO skal følge
likestillingsloven §13”

Avvises

Dersom dette vedtas
faller forslag 67

67

§13.2 – ønsker å endre
paragraf om at det skal
tilstrebes kjønnsmessig
balanse i sentrale organer
til ”det skal være
kjønnsmessig balanse i
alle formelle organer (AU
og SST)”

Avvises

Voteres kun over hvis
forslag 67OF faller.

Dersom dette forslaget
vedtas faller forslag 68,
70, 71, 72 og 73

VALG AV SENTRALSTYRET
49

69

§13.7.1 – ønsker å fjerne
institusjonkategorier og
regioner i valget til SST

Avvises

68

§13.7.1. – ønsker å fjerne
institusjonskategoriene i
valget til SST

Flertallet av VTK:
Voteres over dersom
Avvises
forslag 69 avvises.
Mindretallets dissens:
Vedtas
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70

§13.7.1 – ønsker å fjerne
hensynet til regioner i
valget til SST

Avvises

Voteres kun over dersom
forslag 69 avvises.

71

§13.7.1 – ønsker å slå
sammen
institusjonskategoriene
høyskole og privat
høyskole

Avvises

Voteres kun over dersom
forslag 69 avvises.

72

§13.7.1 - ønsker å slå
sammen
institusjonskategoriene
høyskole og privat
høyskole

Avvises

Ansees likelydende som
forslag 71. Voteres ikke
over.

73

§13.7.1 - ønsker å slå
sammen
institusjonskategoriene
høyskole og privat
høyskole

Avvises

Ansees likelydende som
forslag 71. Voteres ikke
over.

50

74

§13.7.1 – ønsker å velge
varaene til SST i blokk

Vedtas

Dersom dette forslaget
vedtas faller forslag 75

51

75

§13.7.1. – ønsker å styrke
avsnittet om valg til SST
da dette ansees ivaretatt
gjennom preferansevalg
som er regulert og omtalt i
§13.3

Vedtas

Voteres kun over dersom
forslag 74 faller.
Forslagstiller anser
forslaget som
redaksjonelt.

VALG AV ARBEIDSUTVALGET
52

76OF

§13.7.2 – ønsker direkte
valg til alle plassene i
Arbeidsutvalget

Avvises

Dersom dette forslaget
vedtas faller forslag 76

76

§13.7.2 - ønsker direkte
valg til alle plassene i
Arbeidsutvalget

Avvises

Intensjonen i dette
forslaget er ivaretatt i
forslag 76OF, og
ordstyrerbordet foreslår
derfor at dette forslaget
ikke behandles.

ANTALL MEDLEMMER I FAGLIGE KOMITEER
53

77

§13.8.2 – ønsker å
presisere antall
medlemmer i de faglige
komiteene

Avvises
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REPRESENTASJON
54

78OF

§13.9 – ønsker å legge til
at studentrepresentanter
oppnevnt av NSO skal
fronte NSOs politikk

Avvises

Dersom dette forslaget
vedtas faller forslag 78

78

§13.9 – ønsker å legge til
at studentrepresentanter
oppnevnt av NSO skal
representere NSO på en
god måte og fronte NSOs
politikk

Avvises

Voteres over dersom
forslag 78OF faller

BUDSJETTBEHANDLING
55

56

79OF

§15.2 – ønsker at SST kan Vedtas
omdisponere midler
mellom postene på
rammebudsjettet med 2/3
flertall

Dersom dette forslaget
vedtas faller forslag 79

79

§15.2 – ønsker at SST kan Avvises
revidere rammebudsjettet
med 2/3 flertall

Voteres over dersom
forslag 79OF faller

80

§3.1., 3.1.4. og 15.2 –
Avvises
ønsker å endre at LM
vedtar et rammebudsjett til
at LM skal vedta en
budsjettramme

HABILITET
57

81

§16.5 – ønsker at det skal Avvises
henvises til
forvaltningsloven i tvil vedr.
habilitet

2
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