
 

Saksliste, møterett og melding av saker til landsmøtet i Juba 2019 

Saksliste:  
a. Valg av møteledelse, referenter og to (2) representanter til å skrive under 
protokollen 
b. Valg av komiteer og utvalg for å lette behandlingen av aktuelle saker. 
c. Godkjenne innkalling og sakliste 
d. Forretningsorden for landsmøtet. 
e. Årsmelding fra forbundsstyret for de siste to (2) årene. 
f. Revidert regnskap for de siste to (2) årene. 
g. Innkomne saker. Jfr. pkt 7 
 - Revisjon av vedtekter, forslag fra sentralstyret 
h. Strategiske planer med forslag til arbeidsprogram for neste landsmøteperiode. 
i. Budsjett for to (2) år med fastsettelse av kontingent. 
j. Tilsetting av revisor. 
k. Valg for to (2) år av: 
• Forbundsstyre bestående av sju (7) medlemmer. Forbundsstyrets leder skal velges 
av landsmøtet. Ledervalget skjer før valget av de andre 
styremedlemmene. 
• Protokollkomité bestående av tre (3) medlemmer og ett (1) varamedlem. 
• Valgkomité for neste landsmøte bestående av tre (3) medlemmer og ett (1) 
varamedlem. 
 

Møterett i Juba i henhold til vedtekter: 
Representanter med tale-, forslags- og stemmerett 
• To (2) representanter fra hvert lag. Lag med over tretti (30) medlemmer har rett på 
en ekstra representant. 
• En (1) representant fra hver krets. 
• Fylkeskontaktene der det ikke finnes kretsledd i aktivitet. 
• Forbundsstyrets medlemmer. Forbundsstyret har ikke stemmerett ved behandling 
av egne meldinger og regnskap og ved valg. 
b. Representanter med tale-, forslagsrett 
• To (2) representanter fra Juvente 
• To (2) representanter fra DNT 
• To (2) representanter fra IOGT i Norge 
• To (2) representanter for de ansatte. 
• Alle medlemmer i Juba 
3. Innkomne rapporter tre (3) måneder før landsmøte er grunnlag for 
representasjonsrett. 

4. Alle medlemmer i Juvente, DNT-Edru Livsstil og IOGT kan etter landsmøtevedtak 

gis talerett, men ikke forslags- og stemmerett under landsmøtet. 

 

 

Melding av saker til landsmøtet: 

Alle medlemmer og organisasjonsledd har rett til å fremme saker. Frist for 
innsending av saker er fire (4) måneder før landsmøtets åpning. I år faller denne 
datoen på 10. april 2019.  
 


