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Ansvarlig
Saksnummer
Gjelder
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Sentralstyret
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Godkjenning av tidsplan
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Vedlegg til saken:
1. Forslag til tidsplan.
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GODKJENNING AV TIDSPLAN
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FORMÅL
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SAKSPRESENTASJON

Godkjenne en tidsplan for landsmøte 2020.

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:
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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.




Forretningsordenen behandles så tidlig som mulig fordi denne legger føringer for
gjennomføringen av møtet.
Ekstra tid på søndag, dersom tekniske problemer skulle komme i veien for gjennomføring til
oppsatt tid.
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På landsmøtet er det 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.
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INNSTILLING
Legges frem i møtet.
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VEDLEGG 1: FORSLAG TIL TIDSPLAN
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LØRDAG 31. OKTOBER

vedlegg 1

09.00 09.15 Åpning av møtet
09.15 09.20 Godkjenning av innkalling
09.20 09.25 Godkjenning av møteledelse
09.25 09.40 Praktisk om gjennomføringen av møtet
09.40 10.30 Godkjenning av forretningsorden
10.30 10.45 Pause (15 min)
10.45 11.00 Godkjenning av saksliste
11.00 11.15 Godkjenning av tidsplan
11.15 11.20 Godkjenning av tillitsperson
11.20 11.35 Pause (15 min)
11.35 11.55 Godkjenning av delegater
11.55 12.00 Årsrapport for Norsk studentorganisasjon 2019
12.00 12.15 Godkjenning av valg gjort av sentralstyremøte 5 2019/2020
12.15 12.45 Pause (30 min)
12.45 13.00 Valg av vararepresentanter til sentralstyret
13.00 14.00 Handlingsplan 2020/2021 - debatt
14.00 15.00 Pause (60 min)
15.00 15.30 Regnskap for 2019
15.30 16.15 Rammebudsjett 2021 - debatt
16.15 16.45 Pause (30 min)
16.45 17.00 Valgresultat - valg av vara til sentralstyret
17.00 17.30 Rammebudsjett - votering
17.30 17.45 Pause (15 min)
17.45 18.15 Handlingsplan - votering
18.15 18.30 Møteslutt
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SØNDAG 1. NOVEMBER

10.00 13.00 Møtetid i tilfelle tekniske utfordringer medfører at møtet ikke blir ferdig på lørdag.
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