
Årsmøte
Hva betyr begrepene og hvordan be om ordet?

ÅRSMØTEORDBOK
Akklamasjon = noe/noen vedtas/velges ved å klappe. 

Demokrati = styringsform som viser til at flertallet bestemmer. 
Demokrati betyr folkestyrt, eller medlemsstyret for 4H sin del. 

Flertall: 
      Absolutt flertall = flertallet (mer enn 50 %) av alle de  
      stemmeberettigede.
      Alminnelig flertall = flertall (mer enn 50 %) av de som  
      stemte.
      Kvalifisert flertall = et på forhånd tallfestet flertall (f.eks.  
      3/4).
      Simpelt flertall = et forslag får flere stemmer enn andre  
      forslag (selvom det er færre enn 50 % av stemmene).

Forretningsorden = regler for gjennomføringen av årsmøtet, 
deriblant regler for avstemming.  

Forslag = forslag til noe man ønsker skal vedtas. 

Fremme forslag = å foreslå noe. 

Innlegg = kommentar/respons til en sak. 

Nummerlapp = lapp med nummer som brukes når du skal be 
om ordet eller når det skal stemmes. Representant og obser-
vatør har ulik farge el.

Observatør = de som ikke har stemmrett på årsmøtet. 

Ordfører = personen som leder årsmøtet. 

Protokoll = referat. Det skal alltid føres protokoll fra årsmøtet. 

Replikk = kommentar/respons til et innlegg. 
      Svarreplikk = den som presenterte saken eller hadde et  
      innlegget svarer på spørsmål eller kommentarer til saken  
      eller innlegget. 

Representant/delegat = de som har stemmerett på årsmøtet.

Skriftlig valg = det stemmes ved å skrive det/den man stem-
me på en stemmeseddel.

Stemmeseddel = lapp som man skriver det man øsnker å 
stemme på ved skriftlig valg. 

Tegne seg = be om ordet. 

Tellekorps = personer som velges til å telle stemmene.

Vedtak = det som blir bestemt av årsmøtet. 

HVORDAN BE OM ORDET? 
Når en sak er presentert vil ordføreren som oftest først åpne 
for direkte oppklarende spørsmål, deretter åpne for debatt. 

Når du har bedt om ordet noterer ordføreren deg på en talerlis-
te, og gir beskjed når det er din tur. Når du får ordet går du til 
talerstolen. Start alltid innlegget/replikken/forslaget ditt med å 
si «ordfører, årsmøte”. 

FOR Å BE OM ORDET:  
 
Innlegg:  
Hold nummerlappen i lufta med en finger foran. Har 
man ikke nummerlapper holder man en finger i lufta. 

Replikk:  
Hold nummerlappen i lufta med to fingre foran. Har 
man ikke nummerlapp holder man to fingre i lufta. 
 
Kommentar til dagsorden eller forretningsorden:  
Dersom du mener at årsmøtet eller ordfører er i ferd 
med å gjøre formelle feil i årsmøtet kan du be om 
«til dagsorden» eller «til forretningsorden». Du skal 
umiddelbart får ordet. Hold nummerlappen i lufta 
med den andre hånden horisontalt på toppen av     

        nummerlappen. Har man ikke nummerlapp holder  
            du den ene hånden vertikalt foran deg med hånd- 
             flaten pekende til siden og legger den andre hånd     
           flaten horisontalt på toppen av den vertikale hånden. 
  
FOR Å FREMME FORSLAG:
Skriv ditt forslag på en lapp. Tegn deg ved å be om et innnlegg. 
Presenter ditt forslag. Gi lappen med forslaget til ordfører. Alle 
forslag skal være skriftlig. Også forslag til endringer, endring i 
ordlyd o.l. skal leveres skriftlig. Stavefeil og andre grammatiske 
feil som ikke har noen betydning for forståelsen av innholdet 
trenger man ikke levere skriftlig forslag på. 

HVA ER ET ÅRSMØTE?
Årsmøtet er organisasjonens høyeste organ og vedtak gjort av 
et årsmøte kan bare endres av et nytt årsmøte.  
Her velges nytt styre, og organisasjonens medlemmer blir 
enige om hva de skal jobbe med det neste året.  
Det er viktig at årsmøtet gjennomføres på en strukturert måte.


