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RETNINGSLINJER FOR GODKJENNING AV FULLMAKTENE PÅ
DISTRIKTSMØTER O.L.

Avdelingsfullmaktene.
Fullmaktskomiteen skal kontrollere
-at avdelin g ene som møter med utsending er godkjente av
SK som partiavdelinger med fulle rettigheter. Dersom et
lag er kandidat-lag har utsendingen(e) derfra ikke stemmerett på konferansen.
-at avdelingene stiller med det antall delegater de har rett
på utfra medlemmer med fulle medlemsrettigheter som det
er betalt kontingent for for den terminen som legges til grunn.
Dersom det er store kontingentrestanser fra tidligere
terminer bør dette rapporteres inn for SK, eller SK forbeholder seg retten til å kreve tidligere kontingentrestanse
innbetalt for at laget skal beholde sin godkjenning. I slike
tilfeller skal delegaten(e) fra avdelinga få stemmegivinga
si protokollert særskilt.
Dersom avdelinga har rett på færre delegater enn det som er
møtt , avgjøres hvem som skal være delegat som nevnt under
pkt B).

Delegatfullmaktene.
Fullmaktskomiteen skal kontrollere
-at delegaten er fullt medlem. Dersom en delegat er kandidatmedlem så har vedkommende bare rådgivende stemme ved avstemningene (jfr. vedtektene

2 ,3.1edd ). (Dvs. stemmen

teller ikke med i avstemningene, men stemmegivinga kan prot.
føres dersom delegaten Ønsker det)
-at delegaten _har kontingentforholdet sitt i orden (det kan
tenkes at avdelinga har delegatrettighetene sine i orden ,
men at den aktuelle delegaten ikke har medlemsforj.oldet sitt
i orden )
-at delegaten er valgt av avdelinga. Det er eksempler på at
valgte delegater og varadelegater melder forfall og at avdelingsstyret peker ut en utsending fra laget ,fordi laget som

Nettpublisert av Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2010

helhet ikke har klart å foreta nyvalg. Slike utsendinger
har normalt ikke fulle delegatrettigheter ,men kan gis
status som deltakere med alle rettigheter unntatt stemmerett.
Dersom årsmøtet allikevel velger å gi vedkommende fulle
delegatrettigheter , utifra at det er ganske sikkert at laget
i etterhånd vil godkjenne vedkommende som sin delegat,skal
stemmegivinga protokolleres særskilt ,slik at det er mulig
å stryke stemmen dersom delegatstatusen seinere blir underkjent.
(Ved delegatkonferanser som velger utsendinger videre til Landskonferanser ,Landsmøter e.l. - kan utpekte utsendinger
ikke under noen omstendigheter gis fulle delegatrettigheter)
Dersom det er tvil ved en delegats fullmakter (men møtet
allikevel velger å gi vedkommende delegatrett) ,skal stemmegivinga protokolleres særskilt.
-at delegaten fremdeles hører til avdelinga han/hun møter
for (ikke er overført til annen avdeling i mellomtiden )
Som nevnt under pkt A) kan det tenkes at avdelinga stiller
med flere utsendinger enn antallet delegater de har rett på.
Har avdelinga valgt delegater i prioritert rekkefølge er
det greit ,da mister de overskytende stemmeretten ,eller de
forlater møtet.
Dersom avdelinga ikke har prioritert delegatene kan delegatene
avgjøre seg imellom hvem som skal være delegat. Blir de
ikke enige må det avgjøres ved loddtrekning hvem som skal
være delegater.

Som hjelpemiddel i sitt arbeide kan fullmaktskomiteen
benytte seg av skjema E5/3
Videre er det DS sitt ansvar å sørge for at fullmaktskomiteen blir utstyrt med det nødvendige materiale for sitt
arbeide , slik som
-bekreftelser på avdelingsgodkjenninger fra SK (inklud.
instruks om godkjenning av partilag)
-direktiv om kaderoverføringer (J3/1)
-oversikt over kontingentinnbet. som har betydning for
delegatstatusene.

