
Forretningsorden for Sætre Speidergruppe

1. Innkalling
Et lovlig innkalt møte er beslutningsdyktig ved det antall som har møtt.
Tid/sted for møtet legges i terminlisten senest to uker før møtet. Innkalling og saksliste skal sendes ut senest
en uke før møtet. Papirer publiseres på hjemmesiden og på det til enhver tid gjeldende verktøyet man
benytter ved innkalling, eks. Spond. Årsmøtet er åpent. Ordstyrer kan lukke møtet.

2. Ordstyrer
Møtet ledes av en valgt ordstyrer, denne trenger ikke være medlem av speidergruppen.
Ordstyrer kan ikke lede diskusjon til saker der vedkommende er inhabil eller lede valg dersom
vedkommende selv stiller til valg.
Ordstyrer kan bortvise de som ikke følger vedtatt forretningsorden.

3. Saker
Møtet skal behandle de saker som kreves i Norges speiderforbunds grunnregler og lover, men er ikke
begrenset til å kun behandle disse sakene. Saker som ikke står på sakslisten kan ikke behandles, med unntak
av på forhånd innsendte saker.
Alle medlemmer i Sætre Speidergruppe kan sende inn saker. Til årsmøtet må sakene være sendt inn innen
sakslisten sendes ut.

4. Stemmerett og diskusjon
Tale og stemmerett etter Norges Speiderforbunds gjeldende lover.
Ordstyrer kan utvide talerett til samtlige fremmøtte. Stemmerett kan gis alle fremmøtte som har eller har hatt
verv i speidergruppen foregående år. Taletid kan begrenses av ordstyrer.
Alle med talerett kan fremme forslag. Benkeforslag tillates alle saker på sakslisten.
Forslag må formuleres skriftlig før det kan stemmes over. Ordstyrer kan sette strek for diskusjon og innlegg.

5. Vedtak
Vedtak gjøres ved alminnelig flertall der annet ikke er spesifisert i forretningsorden eller Norges
Speiderforbunds grunnregler og lover. Blanke stemmer telles ikke. Ved et eventuelt jevnt resultat har
gruppeleder dobbeltstemme. Forretningsorden kan kun vedtas ved ⅔ flertall.
Ved endrings eller tilleggsforslag til eksisterende saker stemmes det over endringsforslag eller tillegg først.
Deretter redigert sak som helhet.
Vedtak skjer ved håndsopprekning eller akklamasjon. Dersom en representant ønsker det, skal det holdes
skriftlig valg.
Ved valg med flere enn to alternativer stemmes det først over alle alternativer, det alternativet som får færrest
stemmer går ut. De gjenværende alternativer stemmes over i ny runde helt til det står igjen et forslag med
flertall.

6. Valg
Gruppeledelse, kasserer, revisor, foreldrerepresentanter og representanter til kretsting velges på årsmøtet.
Alle kandidater som ønsker å stille kan presentere seg. Gruppeledelsen gis fullmakt til å utpeke enhetsledere,
andre ledere og personer for å fylle nødvendige posisjoner.

7. Protokoll
Protokollen underskrives av to valgte representanter og ordstyrer.
Protokoll skal være en så nøytral fremstilling av møtets vedtak som mulig. I protokoll skal føres: Antall
stemmeberettigede. Sak, alle forlag, antall avgitte stemmer, stemmer for og mot, forslagsstiller og vedtatt
tekst.



8. Mistillit
Gruppeledelsen behandler eventuell mistillit til personer i ikke valgte verv og posisjoner.
Årsmøtet behandler mistillit mot personer i valgte verv , mistillit  må godkjennes ved ⅔-flertall.
Mistillit omfatter her ikke saker med som omhandler eventuelle straffbare forhold.


