Ordliste fylkesårsmøte
Denne ordlisten er ment å fungere som en slags bruksanvisning som blant annet kan gi svar
på hva alle de ulike komitéene driver med, hva skjer når og hva er for eksempel en
konstituering?

Arbeidsplan
Arbeidsplanen er en overordnet plan for hva fylkeslaget skal jobbe med, både politisk og
organisatorisk.

Arbeidsprogramkomité
Arbeidsprogramkomitéen velges av årsmøtet i årene det ikke er valg og består av valgte
medlemmer fra lokallagene. Den får i oppgave å sette sammen et program som viser hvilke
politiske saker Rogaland SV vil jobbe for i kommende valgperiode.

Budsjett
Budsjettet sier hvordan fylkeslaget vil prioritere bruken av penger det disponerer det
kommende året. Budsjettet sier også hvor store inntekter fylkeslaget har og hvor pengene
kommer fra.

Dagsorden
Dagsordenen er en liste over hvilke saker som skal behandles i møtet.

Delegat
En delegat er enten en fra fylkesstyret, representantskapet eller en valgt utsending fra
lokallagene som har rett til å ta ordet på møtet, har stemmerett og rett til å sende inn forslag
til årsmøtet. Lokallagenes antall delegater er basert på hvor mange medlemmer de har ved
årsskiftet. SU har et fast antall på fem delegatplasser.

Forretningsorden
Forretningsordenen er møtets regler som sier noe om hvem som har stemmerett, talerett og
hvor mange ganger og hvor lenge det er lov å ta ordet og hvor mange replikker det skal være.
Den angir også hvordan votering (avstemming) skal foregå, hvordan redaksjonskomité(er)
skal organiseres og hva protokollen skal inneholde.

Formøte
Et formøte er et møte som holdes før det oppsatte møtet starter. I SV har vi tradisjon for å ha
formøter. Tanken med å ha formøter er å bli bevisst på hersketeknikker og hvordan motvirke
bruken av dem, snakke om hvem som bruker mest taletid på møtet og å snakke om hvordan
vi kan motvirke trakassering og seksuelle overgrep.

Innstille
En innstilling vil i denne sammenheng si at det er et forslag som det så er opp til årsmøtet å
vurdere og stemme over. Sakene som behandles på årsmøtet blir forberedt av enten
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fylkesstyret, representantskapet eller valgkomitéen. Redaksjonskomitéen (se
redaksjonskomitéen) innstiller på hvordan forslag skal behandles før avstemming.

Konstituering
Å konstituere et møte betyr at det blir satt i henhold til vedtatte regler. Innkalling og dagsorden
(se dagsorden) blir godkjent og forretningsorden blir vedtatt (se forretningsorden). Under
konstitueringen blir ordstyrere, referenter og redaksjonskomite valgt.

Nominasjonskomité
Nominasjonskomitéen velges av årsmøtet i årene det ikke er valg. Den består av valgte
medlemmer fra lokallagene og har ansvaret for å sette sammen et forslag til liste med
kandidater til stortingsvalg og fylkestingsvalg. Nominasjonskomitéen leverer en innstilling til
nominasjonsmøtet som gjør endelig vedtak.

Observatør
Observatører er deltakere på årsmøtet som er medlemmer av SV, men ikke er delegater.
Observatører har ikke tale- forslag og stemmerett. Hvis det er observatører, men ikke
delegater fra et lokallag, så får de tale- og forslagsrett. Observatører kan få talerett hvis
forretningsordenen (se forretningsorden) til møtet åpner for det.

Redaksjonskomité
Redaksjonskomitéen består av noen valgte delegater på årsmøtet. Den får i oppdrag å se
over endringsforslag som blir sendt inn på uttalelser og arbeidsplan og foreslå (innstiller) for
årsmøtet hvilke forslag som kan beholdes (opprettholdes), endres eller droppes (avvises).

Uttalelser
Uttalelser er skriftlige innlegg om saker lokallag og medlemmer ønsker å ta opp. Det kan
være ny politikk, endring av vedtatt politikk noe det er viktig å si noe om. Årsmøtet behandler
de innsendte uttalelsene. Det vil si at de legges fram for årsmøtet under debatten. Det åpnes
for å fremme endringsforslag, om hva som skal gjøres med uttalelsene og så blir det opp til
redaksjonskomitéen å innstille på hvordan årsmøtet skal stille seg til uttalelsene og
endringsforslagene. Det blir så stemt over forslagene.

Valgkomité
Valgkomitéen innstiller til årsmøtet verv i fylkeslaget som leder, nestleder, kasserer,
styremedlemmer og vara samt landsstyrerepresentanter.

Vedtekter
Vedtektene er Rogaland SVs lover. De blir revidert ved hvert årsmøte.

Årsmelding
Årsmeldingene, eller beretningene som det også kalles, er en beskrivelse av hva fylkeslaget
og fylkestingsgruppen har gjort det siste året.
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