
4H Nordlands guide til årsmøte 

 

Viktig under møtet: 

Forretningsorden 

 

1. Stemmesetning, tale-, forslags– og stemmerett 

1.1 Tale-, forslags- og stemmerett: 

1.1.1 To (2) representanter fra hver enkelt klubb valgt på klubbens 

årsmøte. 

1.1.2 To (2) representanter for 4H-alumnene i fylket, valgt på 

alumnklubbens årsmøte. 

1.1.3 En (1) representant for de fremmøtte arrangementsmedlemmene. 

Denne representanten velges av og blant de fremmøtte 

arrangementsmedlemmene under konstitueringen av fylkesårsmøtet. 

1.1.4 En (1) representant for de fremmøtte kløvermedlemmene. Denne 

velges av og blant de fremmøtte kløvermedlemmene under 

konstitueringen av fylkesårsmøtet. 

1.1.5 En (1) representant for de fremmøtte 4H-gårdene/4H-setrene. 

Denne velges av og blant de fremmøtte fra 4H-gårdene / 4H-setrene 

under konstitueringen av fylkesårsmøtet. 

1.2 Tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett 

1.2.1 En (1) representant fra fylkesleddet til hver av 

medlemsorganisasjonene i 4H Norge. 

1.2.2 En (1) representant fra Fylkesmannens landbruksavdeling. 

1.2.3 Fylkesstyrets medlemmer. 
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1.2.4 Ordfører og varaordfører i årsmøtet. Dersom disse er valgte 

årsmøterepresentanter under pkt. 1.1.1 -1.1.4, skal de også ha 

stemmerett. 



1.2.5 Ordfører kan, i samråd med årsmøtet, også gi talerett til andre. 

 

2. Taletid, replikker m.m. 

2.1 Avgrensninger i taletid kan innføres av årsmøtet etter forslag fra ordfører. 

2.2 Ordfører kan gjøre unntak fra avgrensa taletid for forslagsstillere eller 

lignende. 

2.3 Til hvert innlegg kan det maksimalt gis to (2) replikker og en (1) 

svarreplikk. Ordfører kan om nødvendig avgrense replikkordskiftet enda mer. 

2.4 Den som ønsker ordet, melder seg ved å vise stemmetegn. 

2.5 Innlegg til dagsorden og forretningsorden skal slippes til utenom talerlista. 

2.6 Ordfører kan sette strek når han/hun mener at en sak er ferdig drøftet. 

Etter at strek er satt, kan det ikke fremmes nye forslag i saken. 

 

3. Om behandling av saker 

3.1 Prinsipielle spørsmål reist av sentralstyret, eller saker som klubbene eller 

fylkesstyret ønsker å drøfte skal etter vedtektene være fylkesstyret i hende 

senest tre (3) måneder før årsmøtet. 

3.2 Rett til å sende inn saker til fylkesårsmøtet har 4H-fylkesstyret, 4Hklubbene, 

medlemsorganisasjonene og de valgte årsmøterepresentantene. 

3.3 Alle forslag skal leveres skriftlig. 

 

5. Regler for avstemning 

5.1 Fylkesårsmøtet kan gjøre gyldige vedtak når minst halvparten av de 

stemmeberettigede årsmøterepresentantene er til stede. Dersom 

fylkesårsmøtet ikke har 50% av de stemmeberettigede til stede, må årsmøtets 

vedtak godkjennes av sentralstyret for å være gyldige. 

5.2 Dersom ikke annet er bestemt i vedtektene, blir saker avgjort med absolutt 

flertall. Avstemning skjer normalt ved å vise stemmetegn. 

5.3 Det skal være skriftlig valg på leder. Ved personvalg utenom leder skal det 



være skriftlig valg dersom det er mer enn en kandidat. Blanke stemmer blir 

regnet som gyldige stemmer. 

5.4 Dersom ingen får absolutt flertall i første runde, blir den kandidaten som 

fikk det laveste stemmetallet strøket, og det blir omvalg mellom de andre inntil 

absolutt flertall foreligger. 

5.5 Får to forslag eller to kandidater likt stemmetall, skal det gjennomføres ny 

avstemning. Er stemmetallet fremdeles likt, skal avstemminga avgjøres ved 

loddtrekning. 

5.6 Alle med stemmerett som forlater møtesalen under møtet, skal levere 

stemmetegnet til ordfører, slik at han alltid har full kontroll på hvor mange med 

stemmerett som er tilstede. 

 

6. Flertall 

6.1 Absolutt flertall er her definert slik: Mer enn halvparten av de med 

stemmerett som er tilstede, må stemme for forslaget. 

 

7. Unntak fra forretningsorden/dagsorden 

7.1 Ordfører kan fremme forslag om at det blir gjort unntak fra dagsorden eller 

forretningsorden. Årsmøtet må gi sin tilslutning ved absolutt flertall. 


