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Velkommen til landsmøte i N.K.S.  
 

«Det va ikkje sånn det sko vær. Det va ikkje sånn det sko bli», synger Bjørn Eidsvåg i 

sangen en Skyfri himmel. Dessverre så ligge pandemiskya over oss ennå, men vi kan 

ikke la oss stoppe av den.  Som Norges største kvinneorganisasjon, har vi en langt 

viktigere jobb å gjøre. Nå handler det om landsmøtesaker og veien videre de neste 

årene. Landsmøtet er vårt øverste og viktigste organ.  

Her skal vi bestemme hvem som skal lede organisasjonen i de tre årene frem til neste 
landsmøtet, og hvilke strategiske tiltak som skal tas i bruk får å gjøre en forskjell for 
kvinners helse, inkludering av minoritetskvinner, sikre trygge lokalsamfunn, og ikke 
minst opprettholde rollen som samfunnets vaktbikkjer for sikre tilbud til sårbare 
grupper.  
 
Vi vet at det offentlige ikke kan løse alt. Heller ikke innen beredskap. 
 
Vi er best når vi inspirerer og begeistrer hverandre. Vi står godt rustet til å gjøre det det vi er best på: 
Å fatte vedtak som sikrer at N.K.S. fortsatt er en viktig samfunnsaktør, og er den organisasjonen som 
sørger for tilbud til de som trenger oss mest. Og ikke minst. Vi skal være den organisasjonen som 
mange vil være medlem av. 
 
Selv om landsstyret møtes fysisk, så blir nå «skjermen» vår felles møteplass, og la dette landsmøtet – 
som alltid – bli en arena der vi i fellesskap løfter Kløveren. Det er sammen vi er sterkest! 
 
Enten dette er ditt aller første landsmøte, eller du har vært med mange ganger før, så har vi laget 
denne guiden for at du skal være best mulig forberedt. Her finnes informasjon om hva som skjer 
under et landsmøte og hvordan du som delegat kan være med på å påvirke i Sanitetskvinnenes felles 
fremtidig.  
 
 
Godt landsmøte! 
 
Med vennlig hilsen 
Ellen-Sofie Egeland 
 
organisasjonsleder 
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1. Hva er et landsmøte? 
 

Landsmøtet arrangeres hvert tredje år og er N.K.S.’  høyeste organ og avholdes i henhold til 
vedtektene innen utgangen av september. Landsmøtet skal innkalles med minst tre måneders varsel.  

Landsmøtet er vår viktigste demokratiske arena og består av representanter fra N.K.S. lokal- og 
fylkesforeninger, samt landsstyret.  Landsmøtet er også åpent for andre medlemmer med fulle 
rettigheter, som observatører innenfor de rammer møtelokalet tillater. N.K.S.  ønsker at landsmøtet 
skal være en møteplass som skaper engasjement og debatt rundt viktige strategiske saker for 
organisasjonen.  

I henhold til N.K.S. vedtekter § 5-4 skal landsmøtet behandle følgende saker: 
a) Landsstyrets årsmeldinger for perioden. 
b) Landsstyrets reviderte regnskap  
c) Landsstyrets forslag til strategisk plan for organisasjonen 
d) Fastsettelse av kontingent 
e) Innkomne forslag 
f) Valg av: 

 Organisasjonsleder, 1. og 2. nestleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer til 
sentralstyret.  

 Valgkomité, bestående av leder, nestleder samt 3 medlemmer, etter innstilling fra 
landsstyret. Det velges også ett varamedlem til valgkomiteen. 

 Vedtektskomité, bestående av leder samt 2 medlemmer, etter innstilling fra landsstyret. Det 
velges et varamedlem også ett varamedlem til vedtektskomiteen. 

g) Behandle og vedta vedtektsendringer, se § 6-3. 
h) Fastsettelse av tid for neste landsmøte. 
 

1.1  Forretningsorden 
En forretningsorden er et reglement for hvordan et møte skal gjennomføres eller hvordan en 
debatt kan organiseres. Forretningsorden vedtas av landsmøtet under sak 1 Konstituering. N.K.S. 
forretningsorden adresserer ledelse, tale- og forslagsrett og stemmerett, redaksjonskomitéens og 
resolusjonskomités mandat, avstemningsmåte, votering, tellekorps og protokoll. Dersom du mener 
at landsmøtet eller dirigentene er i ferd med å gjøre formelle feil i landsmøtet kan du be om ordet 
«til forretningsorden».   
 

1.2  Hvem deltar på landsmøtet? 
Det ble i 2018 vedtatt ny delegatfordeling til landsmøtet. Landsmøtet består av landsstyret, samt 
valgte delegater. Valgbare delegater er (hoved)medlemmer som har betalt kontingent innen 1. 
februar for inneværende år (se §17-2). Støttemedlemmer og husstandsmedlemmer er ikke valgbare.  

Alle lokalforeninger og fylkesforeninger har én stemme (én delegat) hver, i tillegg har medlemmer av 
landsstyret én stemme hver. Til dette landsmøtet vil det delta i underkant av 300 stemmeberettigede 
delegater.  

1.3  Hva er din rolle som delegat på landsmøtet? 
Delegaten fra lokal- og fylkesforeningen er valgt som representant og talsperson for foreningen på et 
generelt grunnlag. Dette innebærer at delegaten har et ubundet / fritt mandat.  

Å ha et fritt/ ubundet mandat er viktig, da landsmøteforhandlingene kan utvikle seg i en retning som 
ikke lokalforeningen man representerer var klar over/ kjent med på forhånd. Da må delegaten selv 
vurdere hvilket alternativ som vil være til det beste for organisasjonen. Personen er vist tillit av 
foreningen til å gjøre disse vurderingene på selvstendig grunnlag.  
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Men for å sikre en god demokratisk lokal forankring må delegaten som et minstekrav ha et møte 
med resten av styret i foreningen hvor man går igjennom sakspapirene og drøfter forslag til vedtak i 
de ulike sakene. Det er viktig at du forbereder deg godt før du kommer til landsmøtet.  

Beslutninger som tas på landsmøtet er viktige for fremtiden til N.K.S. Lurer du på noe, still 
spørsmål. Du kan alltid spørre tillitsvalgte eller ansatte i N.K.S.  sentralt. Det er også anledning til å 
stille spørsmål fra talerstolen når møteleder åpner for det. 
 
For mer informasjon om landsmøte og delegatrollen, finnes en egen film om dette på medlemsnettet 
under landsmøte 2021. 
 
 

2. Behandling av saker på landsmøtet 
 

2.1.  Landsmøtepapirer 
Sakspapirene til landsmøtet består av saksfremlegg som angår saker sendt inn av lokal- og 
fylkesforeninger, landsstyret og valgpapirer. Sakspapirene ble sendt pr. post til delegatene i uke 33.  
Sakspapirene finnes nå også tilgjengelig på medlemsnettet:  
https://sanitetskvinnene.no/saksdokumenter-landsmote-2021 

 

2.1.1.  Saksliste landsmøte 2021  
Saksliste for landsmøtet 2021 er basert på fast innhold i hht vedtektenes §5 om landsmøtet, 
innkomne forslag/saker og saker bestilt av landsmøtet 2018.  
 
Slik ser sakslisten ut: 

SAK LM 01.2021 Konstituering  
 SAK LM 02.2021 Årsmelding 2018-2020  
 SAK LM 03.2021 Årsregnskap 2018–2020  
SAK LM 04.2021 Sluttrapport for prosjektet Snu Trenden «50 000 i 2021» 
 SAK LM 05.2021 Innkomne forslag  

a) Tuft Sanitetsforening: om fylkestilhørighet Buskerud  
b) Trøndelag-Nord: Vedtektsendringsforslag om nasjonale arrangementer  
c) Trøndelag-Nord: Organisasjonsleders stillingsgrad  

 SAK LM 06.2021 Medlemskategorier og medlemskontingent 2022-2024  
 SAK LM 07.2021 Vedtektsendringer  
 SAK LM 08.2021 Fylkessammenslåing i N.K.S.  
 SAK LM 09.2021 Revidert strategisk plan og forslag til avvikling av prinsipprogrammet  
 SAK LM 10.2021 Valgkomiteens innstilling  
 SAK LM 11.2021 Landsstyrets forslag til valgkomité og vedtektskomité  
 SAK LM 12.2021 Fastsettelse av tid for neste landsmøte  
SAK LM 13.2021 Resolusjoner (gjøres tilgjengelig fredag 25.september i 
landsmøteapplikasjonen og på medlemsnettet)    

 
Høringssaker og høringsprosess: 
Følgende saker har vært sendt ut på høring til fylkes- og lokalforeninger, fordelt på 2 utsendelser:  

1. Utsendelse ca. 15. des – frist 15. mars: 

 LM Sak 06.2021 Medlemskategorier/ medlemskontingent 2022-2024 

 LM Sak 08.2021 Fylkessammenslåing i N.K.S. 

https://sanitetskvinnene.no/saksdokumenter-landsmote-2021
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 LM Sak 09.2021 Revidert Strategisk plan og forslag om å avvikle 
prinsipprogrammet  

2. Utsendelse 18. jan - frist 15. mars: 

 Forslag til vedtektsendringer  
 
Landsstyret takker for alle innspill til høringssakene. Landsstyrets reviderte forslag basert på 
innspillene legges frem for landsmøtet, hvor sakene vedtas.  

 

2.2. Ta ordet i debatten 
Det kan være uvant å ta ordet som delegat på et landsmøte, men det er viktig å huske at din mening 
er like viktig som alle andres når vi sammen skal ta beslutninger. Alle som ønsker å si noe om sakene 
må be ordstyreren om tillatelse. I debattene kan du tegne deg på talerlisten ved å be om å holde et 
innlegg eller en replikk på noen som holder et innlegg etter at dirigentene har åpnet for dette.  

Dirigentbordet gir beskjed når det åpnes for påmelding til talerlisten. I forkant av 
landsmøteforhandlingene vil alle delegater få en innføring i hvordan tegne seg til talerlisten. 
Dirigenten roper opp hver enkelt taler. Ved digitalt møte må delegaten skru på kamera og mikrofon 
når ordet er gitt fra dirigenten, før man tar ordet. 

Dirigenten kan beslutte begrensning av taletid og inndra retten til å ta replikk dersom dette er 
nødvendig for å gi alle inntegnede talere ordet innen den vedtatte tidsrammen. 

Til alle innlegg som holdes kan det komme en replikk. Dette kan være en kommentar eller spørsmål 
til innlegget som blir holdt på talerstolen. Ønsker man å gi replikk må man tegne seg mens personen 
holder innlegget på talerstolen. Man får alltid anledning til å gi en svarreplikk der man svarer på 
spørsmål eller kommenterer replikken hvis noen tar replikk til ditt innlegg. 

Tips til talerstolen 
• Presenter deg 
• Snakk høyt, tydelig og langsomt 
• Ha blikkontakt med publikum (ved digitalt – se inn i skjermen), det er helt i orden å ha med seg 
notater 
• Tro på deg selv! Hopp i det. Alle er litt nervøse når de står på talerstolen 
• Øv på forhånd 
• Vær deg selv  
 

Strek 

Møtedirigenten foreslår strek for en debatt når dette synes nødvendig for å gå gjennomført debatten 
innenfor den vedtatte tidsrammen.  
 

Fremme endringsforslag 

På landsmøtet kan det kun fremmes endringsforslag eller utsettelsesforslag til allerede 
innsendte saker. Delegatene fremmer endringsforslag ved å be om ordet hvor forslaget legges frem 
muntlig ovenfor landsmøtet. I tillegg må endringsforslaget fremmes skriftlig via 
delegatapplikasjonen. (direkte inn på siden for endringsforslag i modulen, evt lastes opp som eget 
dokument i pdf format ved større endringsforslag.) Opplæring om dette gis i opplæringsmøte den 8. 
september. 
 
Eventuelle endringsforslag må ikke gå utover realiteten i det forslaget de knytter seg til. Se vedlagte 
forslagsark bakerst i heftet. Dette finnes også digitalt på medlemsnett under saksdokumenter 
landsmøtet: https://sanitetskvinnene.no/saksdokumenter-landsmote-2021 

https://sanitetskvinnene.no/saksdokumenter-landsmote-2021
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 2.3.Landsmøtekomiteer 
 

Redaksjonskomité 

Redaksjonskomiteen velges under konstituering av landsmøtet. Redaksjonskomiteens oppgave er å 
ta imot, bearbeide og foreslå vedtak i saker der landsmøtet ikke kommer til enighet, og hvor det 
foreligger alternative forslag til vedtak. Det er Landsmøtet som vedtar å oversende saker til 
redaksjonskomiteen.  
 
Resolusjonskomite 

Resolusjonskomiteen velges på landsmøtet under konstitueringen. Resolusjonen legges frem som del 
av landsmøtesakspirene. Av praktiske årsaker er den ferskvare og legges frem dagen før landsmøtet. 
Ettersom vi skal ha digitalt landsmøte i 2021, legges landsstyrets forslag til resolusjoner inn i 
landsmøteapplikasjonen på fredag den 24. september.   
 
Det vises til forretningsorden for landsmøtet (vedlegg Sak LM 01.2021 Konstituering)  for mer 
informasjon om redaksjonskomiteens og resolusjonskomiteens mandat.  
 
Valgkomite 

Valgkomiteen er en av de aller viktigste komiteene i en demokratisk organisasjon, og har som 
oppgave å forberede og innstille til styrets sammensetning overfor landsmøtet. Valgkomiteen er 
oppnevnt av landsmøtet og arbeider selvstendig.  Å sikre et velfungerende styre krever en grundig 
prosess i forkant for å sikre at sentralstyret til sammen innehar den nødvendige kompetansen som 
øverste styre i N.K.S. Valgkomiteen følger de vedtatte retningslinjene for valg i N.K.S. og skal holde 
seg oppdatert i forhold til gjeldende styringsdokumenter og ha dialog med organisasjonsleder for 
ivareta organisasjonens nåværende og fremtidige kompetansebehov. Valgkomiteen er tilstede under 
landsmøtet for å presentere kandidatene og sin innstilling, og for evt å revidere innstillingen dersom 
det oppstår behov for dette. Valgkomiteen har ingen rolle ved selve gjennomføringen av valget.   

 
Vedtektskomitee 

Vedtektskomiteen er valgt av landsmøtet. Forslag til vedtektsendringer kan fremsettes av 
lokalforening, fylkesstyre, sentralstyre, landsstyre eller vedtektskomiteen selv, senest ni måneder før 
landsmøtet.  Vedtektskomiteen skal behandle de innkomne forslag og senest syv måneder før 
landsmøtet sender forslagene med sinnstilling til alle lokal- og fylkesforeninger til uttalelse.  

Vedtektskomiteen forbereder saken om vedtektsendringer til landsstyret. Landsstyret skal behandle 
vedtektsendringsforslaget med innkomne kommentarer. Landsstyret legger frem saken om 
vedtektsendringer for landsmøtet.  Vedtektskomiteen har ingen formell rolle under selve 
landsmøtet. Dersom det foreligger flere forslag til vedtak om en vedtektsendring som landsmøtet 
ikke kan enes om, oversendes saken til redaksjonskomiteen, jfr eget punkt over. 

 
Tellekomite 

Ved et fysisk landsmøte velges tellekomiteen under konstituering. Komiteens oppgave er å telle opp 

avgitte stemmer fra delegatene ved behov, samt å holde oversikt over stemmeberettigede delegater 

i landsmøtesalen. Ved digitale landsmøter utgår behovet for et fysisk tellekorps, ettersom stemmene 

registreres digitalt i delegatapplikasjonen.  

3. Avstemning – hvordan skjer det? 
Stemmegivning under et landsmøte omtales ofte som votering. Dette kan foregå enten via 
håndsopprekning, ved skriftlig avstemning eller digitalt /elektronisk.  
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Ettersom landsmøte i 2021 blir digitalt skjer også votering digitalt. Det vil bli gitt opplæring i bruk av 
denne i forkant av landsmøtet, samt at det blir en gjennomgang av dette i forkant av landsmøtet. For 
mer informasjon om den praktiske gjennomføringen, se også kapittel 4.   

 

3.1.  Ordinær votering 
Hver delegat har en stemme. Settes det frem utsettelsesforslag i en sak, settes dette under 
avstemning straks. Videre stemmes over det mest vidtgående forslag før andre forslag om samme 
sak. Forøvrig utformer dirigenten - om nødvendig - forslag til avstemningsmåten i hver enkelt sak, og 
får landsmøtets godkjenning av den. Det er anledning til å foreta prøvevoteringer. 
 
Avgjørelse i sakene, bortsett fra vedtektsendringer skjer med alminnelig stemmeflertall. 
Organisasjonsleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.  
 

3.2 Avstemning ved vedtektsendringer 
I henhold til § 6-3 i vedtektene skal endringer i vedtektene skje etter et vedtak i landsmøtet med 2/3 
flertall.  

3.3.  Valg av sentralstyre 
I N.K.S. har vi egne regler for valg. De finnes på medlemsnettet i organisasjonshåndboka. 
https://sanitetskvinnene.no/organisasjonshandboka 
  
Leder av valgkomiteen presenterer valgkomiteens innstilling til sentralstyret. Sentralstyret består av 
totalt 7 medlemmer med 2 varamedlemmer valgt av landsmøtet:  

o Organisasjonsleder  
o 1. nestleder  
o 2. nestleder  
o Styremedlem 1, styremedlem 2, styremedlem 3, styremedlem 4  
o 1. vara, 2. vara  

Sentralstyrets medlemmer velges på fritt grunnlag blant alle valgbare medlemmer, jfr. pkt. A.3. 
Innkomne forslag til kandidater, legges fram sammen med valgkomiteens innstilling.   
Alle plasser i sentralstyret, inklusive vara velges for 3 år av gangen. Kun kandidater som er foreslått 
skriftlig til valgkomiteen innen seks måneder før landsmøtet (forslagsfristen) er valgbare. Foreslåtte 
kandidater er valgbare på alle plasser med mindre vedkommende har reservert seg mot valg på én 
eller flere plasser. En kandidat har under gjennomføringen av valget rett til å nekte valg på plasser 
som vedkommende ikke på forhånd er foreslått på eller har akseptert valg til. 
 
Resultatet av valgene bekjentgjøres etter hvert som de foreligger. Det skal i 
den anledning opplyses om det antall stemmer den enkelte har fått. 
Valg skal skje i følgende rekkefølge: leder, nestleder, styremedlemmer og 
varamedlemmer. Hver plass velges separat (styremedlem 1, styremedlem 2 
osv.). Før votering av det enkelte verv avklarer møteleder med de nominerte 
kandidater om de fortsatt stiller seg til disposisjon til vervet. 
 
Votering og flertallskrav 
Ved valg av organisasjonsleder, 1. og 2. nestleder og det er flere kandidater, foretas det omvalg helt 
til en av kandidatene har oppnådd stemmeflertall (minst 50 %). Kandidaten med færrest stemmer 
faller ut ved hver votering. 
 

https://sanitetskvinnene.no/organisasjonshandboka
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For valg av øvrige styremedlemmer og varamedlemmer anses den eller de valgt som får flest 
stemmer. Ved stemmelikhet ved valg av styremedlem og varamedlem, foretas det omvalg mellom de 
to kandidatene med flest stemmer. Dersom det fremdeles er stemmelikhet, avgjøres valget ved 
loddtrekning. Mer informasjon om regler for valg av sentralstyret i N.K.S. finnes i 
organisasjonshåndboka på medlemsnettet.  
 

3.4.  Valg av valgkomite og vedtektskomite 
 
Valg av valgkomite  
Valgkomiteen består av en leder, en nestleder, tre medlemmer og et varamedlem, som alle velges av 
landsmøtet etter innstilling fra landsstyret. Valgkomiteen står ansvarlig overfor landsmøtet og legger 
sitt forslag direkte frem for dette. Valgkomiteens funksjonsperiode er fra det landsmøtet hvor 
valgkomiteen velges til påfølgende ordinære landsmøte. 
 

Valg av vedtektskomite  
Vedtektskomiteen består av en leder samt 2 medlemmer og et varamedlem, som velges etter 
innstilling fra landsstyret.  
 

4. Praktisk informasjon 
 

4.1. Digitalt landsmøte 
Landsmøtet 2021 blir et heldigitalt møte. Det digitale landsmøtet gjennomføres over to dager og 
begrenses i hovedsak til saksbehandling;  

 Lørdag 25. september fra kl. 9-17.00 (åpent for innlogging fra kl. 08.00) 

 Søndag 26. september fra kl. 9.00-15.00 

*Det tas forbehold om mindre endringer.  

Dette blir en ny opplevelse for oss alle - men som modige og nytenkende sanitetskvinner og en godt 
tilrettelagt opplæring skal dette bli en spennende erfaring for alle delegater.  På landsmøte vil vi 
benytte SmartVote digitale landsmøtesystem. For deg som delegat betyr det at du får tilgang til en 
nettapplikasjon (delegatapp) hvor du kan melde deg på talerlisten, avgi dine stemmer og eventuelt 
legge inn endringsforslag.  Landsmøtet vil bli streamet, slik at det er tilgjengelig for observatører som 
ønsker å delta. Lenke til dette vil bli delt på Medlemsnett og Facebook når selve landsmøtet nærmer 
seg. 
 
Det vil bli avholdt et digitalt opplæringsmøte 8. september kl. 18:00 - ca. kl. 20.00 for å sikre en god 
gjennomføring. På dette møtet er målet at alle skal få koblet seg opp på et Zoom-møte og få en 
innføring i bruken av delegatapplikasjonen.  
 
Du som delegat oppfordres på det sterkeste til å være med på dette opplæringsmøtet. Du vil motta 
en epost med en lenke til delegatapplikasjonen fra «noReply@smartdialog.no» på ettermiddagen 7. 
september.  
 
 
For mer informasjon om delegatrollen og Smartvote digitale landsmøtesystem;  
Vi minner om filmen om landsmøtet og delegatrollen som ble laget i vår som ligger på medlemsnett 
her: https://sanitetskvinnene.no/fylkesarsmoter-2021 
 

mailto:noReply@smartdialog.no
https://sanitetskvinnene.no/fylkesarsmoter-2021
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Du kan gjerne forberede deg opplæringen den 8. september ved å lære mer om Smartwotes digitale 
landsmøte system her:  

 Instruksjonsvideo: https://www.youtube.com/watch?v=jciLQTd0aP4 

 Brukermanual for systemet: 
http://smartdialog.azurewebsites.net/Data/DILAN%20Digitalt%20Landsm%C3%B8te.pdf 

 
 
For introduksjon til bruk av Zoom verktøy for videomøter, se vedlegg 6.2. under. 

 
Eventuelle spørsmål vedrørende landsmøtet kan rettes til pamelding@sanitetskvinnene.no 

 

4.2. Egen nettside på medlemsnett om landsmøtet 2021 
All informasjon om landsmøte, inkl. sakspapir finnes tilgjengelig på medlemsnettet; 
https://sanitetskvinnene.no/landsmote-2021 

 

 

5. Nyttige ord og uttrykk under landsmøtet 
 
Alminnelig flertall: over halvparten av de avgitte stemmene. 
 
Dirigent: Landsmøtets møteleder(e). De styrer hvem som sier hva og når under landsmøtets 
forhandlinger. Dirigentene velges under konstitueringen av landsmøtet. 
 
Forhandlinger: Diskusjonen/debatten under de ulike sakene på dagsorden under landsmøtet. 
 
Forretningsorden: En forretningsorden er et reglement for hvordan et møte skal gjennomføres eller 
hvordan en debatt kan organiseres. 
 
Innlegg: Ved digitalt møte må du be om ordet via delegatapplikasjonen. 
 
Innstilling: En innstilling er en anbefaling om hvordan man skal stemme over et forslag. En innstilling 
sier noe om man skal godta forslaget som det er, om det skal gjøres endringer eller om 
forslaget skal avvises.  
 
Konstituering: Dette betyr formell åpning av møtet. Under konstituering blir landsmøtet enig om 
forretningsorden, godkjenning av innkalling og dagsorden, valg av dirigenter, tellekorps (ved fysisk 
møte) og redaksjonskomité. 
 
Møtet er hevet: Det betyr at møtet er ferdig for i dag. 
 
Møtet er satt: Det betyr at møtet er i gang og det er dirigentene som leder møtet frem til det heves. 
 
Observatør: Personer som er tilstede i salen, men som ikke har stemmerett. Dette kan være presse, 
administrasjonen eller gjester. 
 
Protokoll: Referatet fra landsmøtet der alle vedtak er nedskrevet. I tillegg er alle som er blitt valgt til 
verv beskrevet med navn, verv og valgperiode.  

https://www.youtube.com/watch?v=jciLQTd0aP4
http://smartdialog.azurewebsites.net/Data/DILAN%20Digitalt%20Landsm%C3%B8te.pdf
mailto:pamelding@sanitetskvinnene.no
https://sanitetskvinnene.no/landsmote-2021
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Replikk: Ønsker man å kommentere en representants innlegg kan man ta replikk på vedkommende 
innlegg. Replikken skal være kort og konkret og kan ikke misbrukes for å komme høyere opp 
på talerlisten.  
 
Representant/ delegat: En person med tale- og stemmerett og som representerer en lokal- / 
fylkesforening eller landsstyret.  
 
Resolusjon: En politisk tekst som fungerer som en ekstern uttalelse fra organisasjonen. 
 
Sekretariat: Alle ansatte i N.K.S.’ administrasjon som arbeider med gjennomføringen av landsmøtet. 
Landsmøtet har et eget sekretariat som du kan kontakte hvis du har spørsmål. 
Eventuelle spørsmål sendes til epost: pamelding@sanitetskvinnene.no 

 
Simpelt flertall: En sak eller kandidat får flest stemmer, men ikke over halvparten av de avgitte 
stemmene. 
 
Stemme: Det stemmes. Kalles også votering. Når dirigentene sier det stemmes avgir hver 
medlemsforening én stemme. Vanligvis skal man forholde seg i ro hvis man støtter en 
innstilling og vise stemmetegn når man er uenig i innstillingen det voteres over. 
 
Talerliste: Når en sak diskuteres kan man tegne seg til en talerliste når dirigentene åpner for det. Her 
er det første-til-mølla prinsippet som gjelder. Når talerlisten blir for lang vil dirigentene foreslå å 
sette strek under nåværende taler. Man kan ikke lenger tegne seg til talerlisten eller fremme forslag 
etter strek er satt. 
 
Tillitsvalgt: En leder eller et medlem i et styre er en tillitsvalgt. For å bli dette må man stemmes inn 
ved valg. 
 
Vedtekter:  
N.K.S. vedtekter er organisasjonens felles regelverk som gjelder for alle organisasjonsledd. 
Vedtektene vedtas på landsmøte og ble sist revidert og vedtatt på landsmøte i september 2018. 
Vedtektene sier noe om bl.a. formål, organisasjonsform, arbeidsområder til N.K.S. sentralt 
(landsstyret og sentralstyret), fylkesforeningene, lokalforeningene, medlemsrettigheter, landsmøte, 
landsstyret, arbeidsutvalg, administrasjon, medlemskap, utdeling av økonomiske bidrag, stemmerett, 
valg, utmeldelse, habilitet, eksklusjon, suspensjon, opprettelse av lokalforening, sammenslåing, 
deling og nedleggelse, krav til verv og utøvelse av visse aktiviteter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pamelding@sanitetskvinnene.no
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6. Vedlegg 
 

6.1 Forslagsark N.K.S. landsmøte 
 *Forslagsarket  finnes også  her: https://sanitetskvinnene.no/saksdokumenter-landsmote-2021 

 

Norske Kvinners Sanitetsforenings 51. landsmøte, 25.-26. september 

2021  

Forslagsark  

Forslag til landsmøtet - (legges inn i landsmøte applikasjonen eller sendes møtedirigentene) 

Forslagsstilleren representerer: _____________________________________ 

lokal/fylkesforening/Landsstyret 

Navn på forslagsstiller: ____________________________________________ 

Forslaget gjelder sak nr. _________ evt. henvisning: ____________________ 

Forslaget lyder: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
 

 

https://sanitetskvinnene.no/saksdokumenter-landsmote-2021
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6.2 Introduksjon til bruk av Zoom verktøy for videomøter  

 

Det digitale landsmøtet gjennomføres ved bruk av Zoom, et verktøyet for videomøter i kombinasjon 

med landsmøteapplikasjonen Smartewote. Under gis en kort introduksjon til bruk av Zoom.  

Hva er Zoom? 

Zoom er et verktøy for videomøter og videokonferanser. Det ligner litt på Skype og Teams. 

Det er lett å være med på et Zoom-møte. Det er ikke nødvendig å være en registrert bruker 

hos Zoom for å delta i et møte. Man kan bare klikke på lenken som deles av en møteansvarlig 

for å delta.  

Et møte på Zoom hvor det er flere mennesker som deltar kan se sånn ut. Husk å velge 

«Gallery view» øverst i høyre hjørnet dersom du ønsker å se ansiktet til flest mulig. «Speaker 

view» velges dersom du ønsker å fokusere på personen som til enhver tid har ordet. 

 

 

Hvordan delta i et Zoom-møte? 

 Du kan bruke datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon. Du trenger ikke noe spesielt 

utstyr, men du kan vurdere å bruke hodetelefoner for ikke å forstyrre dine omgivelser 

eller for å høre bedre. 

 

 Møteansvarlig vil sende deg en e-post med en lenke til Zoom-møtet. Noen få 

minutter før møtet, kan du klikke på lenken og så kommer du automatisk inn på et 

digitalt venterom. Du behøver ikke å ringe som man pleier å gjøre i Skype. Det er som 

å ha et nøkkel til et møterom, hvor dine kollegaer sitter og venter på deg. Så fort 

møteleder er klar slipper de inn deltakerne, dette for å forsikre seg om at det kun er 

inviterte som deltar.  



14 
 

  

 En Zoom-invitasjon ser vanligvis omtrent slik ut:  

 

 

Topic: Zoom Meeting 

Time: Nov 26, 2020 11:00 Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Vienna 

 

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/82578074818?pwd=czhMMDdoQWZlbFEyeXB3MWtMO

W5mZz09 

 

Meeting ID: 825 7807 4818 

Passcode: 886382 

 

 Hvis du bruker DATAMASKIN: bruk lenken du fikk i e-posten og deretter trykk på 

"Launch meeting". Du behøver ikke å laste ned appen, men når du bruker Zoom for 

første gang på en datamaskin, må du laste ned en liten applikasjonsfil. Det tar ca. 2-3 

minutter hvis du har en god internetthastighet. Følg instruksjonene som angitt. 

  

 Hvis du bruker TELEFON eller NETTBRETT: på forhånd last ned Zoom-appen 

(Zoom Cloud Meetings) fra App/Play store og åpne den.  

 Kopier bare tall fra lenken som du fikk i e-posten og lim dem inn i det øverste feltet: 

      Meeting ID: 825 7807 4818 

Passcode: 886382 

 Skriv alltid inn navnet ditt så møteleder vet hvem som deltar. 

 

 Deretter trykk på «Join». 
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 Skriv inn passord 

 Velg så «Join Meeting» 

 
 

 Når du kommer inn i det digitale møterommet blir du spurt om du vil bruke kamera og 

mikrofon på din enhet. Det skal du tillate. 
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 Dette kan du justere senere ved å trykke på mikrofon og kamera symboler nederst til 

venstre. 

 

 
 
 

Regler under møtet: 

 Ha alltid mikrofonen din på stille («mute») under møtet (se bilde over). Skru den 

på når du får ordet. 
 

 Trykk der det står «participants» (se bilde over). Da ser du en liste over alle som 

er med på møtet. Her vil du finne en knapp som heter «raise hand». Denne 

brukes når du ber om ordet. Det vil da komme en blå hånd opp ved navnet ditt 

som møteleder kan se. 
 

 Du kan også reagere med «tommel opp» eller annet hvis du ønsker å gi utrykk 

for noe uten å ville snakke. 

 
 

 Dersom dere ønsker å få opp en større skjerm med alle deltakerne trykker dere 

på firkanten øverst i vinduet.  
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 Når noen i møtet skal dele et dokument eller en presentasjon vil vinduet hvor du 

kan se alle deltakerne forsvinne. De kommer opp som en søyle på siden. Men 

dere kommer tilbake til alle når det ikke deles noe lenger. 

 Dersom du skal forlate møtet før møteleder er ferdig med møtet, trykker du på 

«end Meeting» og velger «Leave Meeting». 
 

 


