
BKAs landsmøte 2022 
Forretningsorden 

 

 

1. Deltakere på årsmøtet 

a. Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Det foretas registrering av deltakere ved 

møtets oppstart. 

b. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.  

 

2. Tale, forslags og stemmerett 

a. Alle registrerte, betalende medlemmer i BKA har tale, forslags og stemmerett på 

møtet.  

b. Deltakerne ber om ordet ved å vise/rekke opp deltakerskilt med deltakernummer, 

eller ved forhåndsinntegning til debatt der det er aktuelt. 

c. Det er bare medlemmene som kan fremme forslag og som er stemmeberettiget. 

Stemmegivning kan ikke skje etter fullmakt. 

 

3. Taletid og innlegg/replikk 

a. Det er adgang til max to innlegg pr. sak, ett på max3 minutter og ett på max to 

minutter. 

b. Det er adgang til to replikker pr. innlegg. Replikk skal holdes innen max ett minutt. 

 

4. Fremming av forslag/endringsforslag 

a. Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på 

sakslisten senest 4 uker før årsmøte.  

b. Øvrige saker kan behandles og avgjøres på årsmøte når 2/3 av de fremmøtte krever 

det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten. 

 

c. Endringsforslag til saker/resolusjoner som behandles må leveres skriftlig til 

ordstyrere innen frist satt av årsmøtet/innen strek er satt for debatten. 

d. Når endelig forslag til resolusjoner legges frem er det ikke anledning til nye 

endringsforslag – kun mulighet til evt. å opprettholde endrings-/tilleggsforslag levert 

innen fristen. 

 

5. Avstemming 

Avstemming foretas i utgangspunktet ved håndsopprekking/vise deltakerskilt. Vedtak fattes ved 

alminnelig flertall av avgitte stemmer. 

 

Ved vedtektsendringer kreves 2/3 flertall av avgitte stemmer. 

 

6. Valg  

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp 

på stemmeseddelen. For å bli valgt kreves alminnelig flertall. Oppnås ikke alminnelig flertall ved 

første gangs avstemning, foretas bundet omvalg mellom de to som har fått flest stemmer. Blir det 

ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning 

 


