FAQ TIL SALEN #LMNSO
Lenke til innstilt forretningsorden:
https://student.no/content/uploads/2021/03/Godkjenning-av-forretningsorden.pdf
1. Når jeg må gå. Søke permisjon - hvordan gjør jeg det?
Du skriver permisjonssøknad på GoPlenum, og beskriver hvorfor du må søke permisjon og
hvor lenge.

BILDETEKST: eksempel på en dårlig søknad.
Du får beskjed i GoPlenum om søknaden er godkjent eller ikke. Det vil stå “benekte” om du
ikke får godkjent. Om du får godkjent søknad vil du få opp “aksepterte”.
De som får godkjent sin permisjonssøknad, vil da ikke ha stemmerett under perioden, og
eventuelle vara vil rykke opp. Det er delegatens eget ansvar å påse at du er tilbake i tide og
rekker eventuelle opprop. Husk å gi beskjed til din delegasjonsleder når du har fått innvilget
permisjon. Delegasjonsleder skal så gi beskjed videre til lm@student.no dersom en vara
skal ta over delegatstatusen i perioden du er borte.
De som ikke får godkjent permisjonssøknad, vil stå i fare for å kunne miste sine
delegatrettigheter i møtet jamfør forretningsordens § 1.6 For å beholde rettighetene, må du
være tilstede på opprop og skrive inn koden i GoPlenum for å registrere din tilstedeværelse.
NB: Dersom du er fraværende på mer enn fem - 5 - tellinger, og fraværet ikke er godkjent, vil
du miste din delegatstatus.
Tellinger vil bli gjennomført på ulike tider underveis i møtet, men særlig før voteringssaker.
2. Hvordan ser jeg om søknaden er godkjent?
Søknaden din er ikke godkjent før det dukker opp status “benekte/aksepterte” i fravær-siden
sin. Det er lurt å søke permisjon i god tid ved behov.

3. Hvorfor ble ikke søknaden min godkjent?
Utgangspunktet er at delegatene skal være tilstede i salen. Delegater har både møteplikt og
møterett jamfør vedtektenes § 4.5.1 og forretningsordens § 1.6. Det innebærer at du typisk
må ha en god grunn for å få permisjon. Vi godkjenner typisk alltid søknader med
begrunnelse sykdom, arbeid og obligatorisk undervisning.
Les mer om behandlingen av permisjonssøknader i forretningsordens § 1.5.
4. Jeg mistet telling (opprop) - hva gjør jeg?
Er du ikke tilstede under telling, vil du ikke kunne få stemt.
Det vil det ikke være mulig å bli lagt til i den stemmeberettigede listen manuelt etter telling.
Dette er vanlig forretningsorden på vanlig landsmøte, hvor en lukker dørene under votering.
Som delegat har du selv ansvar for å være tilstede til opprop.
Det vil derimot være flere tellinger/opprop i løpet av en dag, så du har mulighet til å komme
inn ved neste votering.
5. Jeg får ikke votere! Hvorfor?
Da har du mest sannsynlig mistet et opprop. Du må vente til neste opprop for å komme inn i
votering igjen. Det er ikke anledning å bli lagt inn manuelt.
Dersom du mener det er feil, ta kontakt med din delegasjonsleder. De vil sjekke at du er
registrert med riktig rettighet i møtet på GoPlenum iht oppropet.
6. Jeg får ikke lyd - hva gjør jeg?
Først, klikk på ^ ved siden “microphone”, se at du har koblet til lyd på riktig enhet.
Hvis du tror flere heller ikke har lyd, si fra til delegasjonslederen din. Delegasjonslederne har
kontaktperson i sekretariatetet, og fikser det med teknisk stab.
7. Jeg har fått beskjed om at jeg har mistet for mange tellinger, og mister min
delegatstatus. Hva skjer?
I utgangspunktet mister du delegatstatusen din, med rettigheter i møtet (forslag-, tale- og
stemmerett) jamfør forretningsordens § 1.6.
Dersom du derimot mener dette er feilvurdering, kan du anke til landsmøtet. Når du får
beskjed fra kontrollkomiteen, kan du da gi beskjed ved å si at du ønsker å anke.
Landsmøtet vil da ta stilling til din sak ved votering, hvor saken vil presenteres av
kontrollkomiteen. Du (eller eventuelt din delegasjonsleder) har mulighet til å forklare dere
kort innenfor taletiden. Du må selv fremme anke til landsmøtet.

8. Jeg finner ikke igjen e-postene fra dere?
Se etter utsendinger fra:
lm@student.no
Kontrollkomiteens e-poster er:
anneheba@gmail.com
vgdgks@hotmail.com
jonetrovog@gmail.com
kosaka.rune@gmail.com
9. Hvordan kontakter jeg X i løpet av møtet?
Dersom du har spørsmål underveis i møtet, ta kontakt med din delegasjonsleder først.
Hvis delegasjonslederen din ikke kan svar deg, send en mail til lm@student.no.
Valgkomiteen: vk@student.no
Sentralstyret: sst@student.no
Kontrollkomiteen/fullmaktskomiteen: kk@student.no (saker angående permisjoner,
forretningsorden, vedtekter)

