Landsmøtet Sakspapir
Møtedato
Ansvarlig
Saksnummer
Gjelder

24.03.2017-26.03.2017
Sentralstyret
LM7 00.05-17
Godkjenning av tidsplan
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Vedlegg i saken:
1. Forslag til tidsplan for landsmøtet
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GODKJENNING AV TIDSPLAN
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FORMÅL
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SAKSPRESENTASJON

Vedta en tidsplan for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 2017.

Tidsplanen regulerer hvordan tiden under landsmøtet skal disponeres.
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Møteledelsen har ansvar for å bistå landsmøtet med å overholde vedtatt tidsplan, for eksempel
gjennom å foreslå endring i taletid eller kutt av replikker. Taletid er regulert av punkt 3.4 i forslaget
til forretningsorden for landsmøtet.
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VURDERING
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I forslaget til tidsplan er det blant annet tatt hensyn til følgende:
 Forretningsordenen behandles så tidlig som mulig fordi denne legger føringer for
gjennomføringen av møtet.
 Vedtekter må behandles tidlig i tilfelle endringer får følger for øvrige saker i møtet.
 Det er et ønske at handlingsplanen behandles tidlig. Vedtak her kan få økonomiske
konsekvenser for neste periode og bør avklares før behandlingen av rammebudsjettet. Det
ansees også som hensiktsmessig at de som stiller til valg kjenner landsmøtets politiske
oppdrag for perioden før valget.
 Det er begrenset med tid til behandling av resolusjoner, og disse kan komme relativt kort tid
før møtet. Derfor er det ønskelig at en først tar stilling til hvilke resolusjoner som skal
behandles, og deretter gir tid til delegatene å forberede seg til debatten.
 Det blir satt opp tid til lesing av innstillinger fra redaksjonskomiteene. Lesetiden overlapper
med måltider.
 Det er flere hensyn som skal tas når det gjelder valgene. Rekkefølgen må komme slik at
det er mulig å stille til andre verv dersom en ikke blir valgt. Altså kan ikke et nytt valg settes
i gang før resultatet av det forrige valget er kjent. Det må settes av tid til telling av valgene.

Å sikre en god behandling av alle sakene til landsmøtet krever at oppsatte tider overholdes så
langt det er mulig. Landsmøtets varighet kan ikke endres. Det er også svært begrenset mulighet til
å endre tidspunkt på oppsatte måltider. Dersom landsmøtet velger å bruke mer tid på en sak enn
det som er satt av i forslaget til tidsplan, innebærer det mindre tid til å behandle øvrige saker.
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Det er nødvendig med to timer til omrigg av salen før festmiddagen.
Det er ikke ønskelig at en flytter på tid avsatt til studentenes spørretime, hilsningstaler og
lederdebatt fordi det er inngått foregående avtaler med eksterne parter.
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På grunn av endringer i vedtektene er det satt opp tid til separat valg på varaer til sentralstyret
(SST).
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INNSTILLING

Det er et omfattende arbeid som skal gjøres i redaksjonskomiteer mellom møteslutt lørdag og
møtestart søndag. For at det skal være tilstrekkelig med tid til å behandle alle sakene, er en
avhengig av at alle benytter tiden som er satt av til lesing av innstillinger godt. Innstillingen i sin
helhet blir ikke bli kopiert opp til alle delegatene, kun til de som aktivt ber om papirversjon i møtet.
Det kommer mer informasjon om dette på møtet. Alle innstillinger gjøres tilgjengelige på student.no
i sin helhet. Oversikt over forslagene og voteringsorden blir kopiert opp til alle delegater.
Dette er en stram tidsplan hvor det er vanskelig å gjøre endringer. Dersom en bruker kortere eller
lengre tid på saker, har ordstyrerne ansvar for å gjøre justeringer slik at tiden nyttes best mulig.
Det er mye som skjer i kulissene for at et landsmøte skal gå rundt. Det kan være praktiske hensyn
som også må vurderes. Det er forsøkt å ivareta både politiske og praktiske hensyn på en god
måte.

Innstilling legges frem på møtet.

LM7 00.05-17 Godkjenning av tidsplan

side 2

LM7 00.05-17 Godkjenning av tidsplan

vedlegg 1

VEDLEGG 1: FORSLAG TIL TIDSPLAN
FREDAG
Tid
11:00 – 12:45
11:00 – 12:30
11:30 – 12:30
13:00 – 13:15
13:15 – 14:15

Saksnummer

14:15 – 14:30

LM7 04

14:30 – 14:45
14:45 – 15:40
15:40 – 16:00
16:00 – 17:00

LM7 05.01-17

17:00 – 17:30

LM7 03.01-17

17:30 – 18:00

LM7 01
LM7 01.01-17
LM7 01.02-17
LM7 01.03-17

18:00 – 19:00
19:00 – 20:00
20:00 – 21:30
21:30
22:00 – 23:00

LM7 01
LM7 00.01-17
LM7 00.02-17
LM7 00.03-17
LM7 00.04-17
LM7 00.05-17
LM7 00.06-17
LM7 00.07-17
LM7 00.08-17
LM7 00.09-17
LM7 00.10-17

LM7 04
LM7 05.02-17

Sakstittel
Registrering
Lunsj
Delegasjonsledersamling
Åpning
Konstituering
Godkjenning av innkalling
Valg av møteledelse
Godkjenning av forretningsorden
Godkjenning av saksliste
Godkjenning av tidsplan
Valg av fullmaktskomite
Valg av tellekorps
Valg av redaksjonskomiteer
Valg av tillitsperson
Godkjenning av delegater
Valgkomiteen presenterer innstilling til
arbeidsutvalget (AU) og sentralstyret (SST)
Praktisk informasjon fra ordstyrere
Studentenes spørretime
Hilsningstaler
Vedtekter
Resolusjoner (vedtak om hvilke som skal
behandles)
Rapporter og orienteringer
Rapport arbeidsutvalget
Rapporter komiteer
Årsrapport for Norsk studentorganisasjon 2016
Middag
Lederdebatt
Handlingsplan for NSO 2017/2018 (debatt)
Møteslutt og frist for å trekke kandidatur til
arbeidsutvalget (AU) og sentralstyret (SST)
Utspørring av kandidater til arbeidsutvalget
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LØRDAG
Tid
08:00 – 09:00
09:00 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 11:55
11:55 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 13:30

Saksnummer

13:30 – 15:30

LM7 05.04-17

15:30 – 15:45
15:45 – 16:00
16:00 – 16:15
16:15 – 17:00
17:00 – 17:15
17:15 – 17:45
17:45 – 17:50
17:50 – 18:20

LM7 04.01-17

18:20 – 18:30

LM7 04.05-17

18:30 – 18:40

LM7 04

LM7 05.02-17
LM7 04.01-17
LM7 05.03-17
LM7 04.01-17
LM7 04.01-17

LM7 04.05-17
LM7 03.01-17
LM7 02.03-17
LM7 02.01-17
LM7 04.05-17
LM7 01.04-17

18:40
20:00
20:30

Sakstittel
Frokost og lesing av innstilling på handlingsplan
Handlingsplan for NSO 2017/2018 (votering)
Valg av arbeidsutvalgets leder
Revidering av internasjonal plattform (debatt)
Valg av arbeidsutvalgets leder (resultat)
Lunsj
Valg av arbeidsutvalg
Revidering av plattform for organisering og
dimensjonering av høyere utdanning (debatt)
Valg av arbeidsutvalg (resultat)
Pause
Valg av sentralstyre
Resolusjoner (debatt)
Fullmakt revidering av politiske dokumenter
Regnskap for NSO 2016 og fondsdisponering
Valg av sentralstyre (resultat)
Rapport om NSOs kostnadsnivå
Valg av sentralstyre (vara) (resultat legges frem
på student.no)
Valgkomiteen presenterer innstilling på øvrige
verv
Møteslutt
Frist for å trekke kandidatur til øvrige verv
Festmiddag

SØNDAG
Tid

Saksnummer

08:00 – 09:00
09:00 – 09:30
09:30 – 10:15
10:15 – 10:45
10:45 – 11:00
11:00 – 11:30

LM7 04.02-17
LM7 04.03-17
LM7 04.04-17
LM7 05.03-17
LM7 03.01-17
LM7 04.02-17
LM7 04.03-17
LM7 04.04-17
LM7 04.03-17
LM7 04.04-17

11:30 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 14:30

LM7 02.02-17
LM7 06.01-17

14:30 – 15:15

LM7 05.04-17

15:15 – 15:30

LM7 04.03-17
LM7 04.04-17

15:30 – 15:45
15:45 – 16:00

LM7 02.02-17

Sakstittel
Frokost og lesing av innstilling på internasjonal
plattform og resolusjoner
Valg til kontrollkomiteen
Valg av valgkomite (leder)
Valg av politiske komiteer (ledere)
Revidering av internasjonal plattform (votering)
Resolusjoner (votering
Valg til kontrollkomiteen (resultat)
Valg av valgkomite (leder) (resultat)
Valg av politiske komiteer (ledere) (resultat)
Valg av valgkomite (øvrige medlemmer)
Valg av politiske komiteer (øvrige medlemmer)
Lunsj og lesing av innstilling på Plattform for
organisering og dimensjonering av høyere
utdanning
Rammebudsjett for 2018 (debatt)
Generaldebatt
Revidering av plattform for organisering og
dimensjonering av høyere utdanning (votering)
Valg av valgkomite (øvrige medlemmer) (resultat)
Valg av politiske komiteer (øvrige medlemmer)
(resultat)
Rammebudsjett for 2018 (votering)
Avslutning

Vedlegg 1 til sak LM7 00.05-17: Forslag til tidsplan

side 2

