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-Dir.-DS-des.82.
RETNINGSLINJER FOR INNKALLING OG GODKJENNING
AV DISTRIKTS MØTER.

§§ 7 og 12 i vedtektene slår fast retningslinjene for:
innkalling og avvikling av distriktsmøter_
Det er endel uklar praksis i partiet på avvikling av
distrikts møter._ og det skjer også brudd på vedtektene på
dette punktet. Vi Ønsker å skjerpe vedtektenes krav og gi
noen retningslinjer for hvordan de konkret skal anvendes.

I. ÅRS MØTEPERIODEN.
Hvor ofte distrikts møtet

r

skal innkalles, står omtalt

i vedtektenes § 12 ,2.ledd. Det vanlige har vært at det avholdes
hvert år ,men det finnes en tendens til at flere Ønsker distriktsmøtet-: annet hvert år. Vi tilrår følgende framgangsmåte:
om lengden på kommende

Det fattes vedtak på distrikts møtet

årsmøteperiode. Vedtektenes fullmakt 'til distriktsstyret om
at dette i særskilte tilfeller kan endres ,står sjølsagt ved
lag. Dersom distrikts møtet_ - ikke fatter noe vedtak bm årsmøteperioden bør DS så tidlig som mulig ta standpunkt til det,
av hensyn til planlegginga av partiarbeidet.
Såsnart det

foreligger en innstilling på årsmøteperioden,

søker DS SK om godkjenning for dette ,jfr § 7, 5.ledd.
II.INNKALLING AV DISTRIKTS. MØTET
DS skal innkalle distriktsmøtet

OG . GODKJENNING AV DENNE.
og vedta fordelingsnøkkel

og framgangsmåte ved valg av delegater. Dette skal godkjennes av
SK , jfr vedtektene §'7 ,5.ledd.
Godkjenningssøknaden som DS sender SK skal inneholde følgende:
Tidspunkt for årsmøtet og plan for 3jennomføring av forberedelsene , beretningsdiskusjonen / nominasjon og delegatvalg i laga
Beretning og nominasjonskriterLer skai sendes K.
Instruks for valg av delegater.
Denne skal inneholde fordel.
ingsnøkkel (f.eks 3-8, medl. gir en delegat, 9-16 medl. gir to
delegater osv.) Det skal gå klart fram at medlemmer er medlemmer
med fulle rettigheter* (ikke kandidater) som det er betalt kontingent for , jfr. vedtektene § 7 ,3.ledd.
For at et lag skal ha rett til delegat skal det være godkjent
av SK og ha minst tre medlemmer med fulle rettigheter som det
er betalt kontingent for.
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Instruksen må fastslå for hvilken termin det skal være betalt
kontingent fram til og som medlemstallet skal regnes fra.
For å unngå unødige problemer med fullmaktsgodkjenningene på
årsmøtet , må det innskjerpes overfor avdelingene at det skal
velges varadelegater i nummerert rekkefølge. Det bør velges
rikelig med varadelegater ,minst like mange som delegatantallet
til laget.
I vedtektene

7 ,4.ledd åpnes det for at delegatene kan velge

delegater blant seg sjøl til sjølve årsmøtet. Denne framgangsmåten skal godkjennes særskilt av SK.
Innkalling av overordna organ:
I følge vedtektene § 7 ,6.ledd , har utsendinger fra overordna
organ rett til å møte med alle rettigheter unntatt stemmerett.
SK vil i regelen benytte seg av denne regelen og innkalling av SK
bør skje automatisk.
Dersom overordna organ har gitt beskjed om at de ønsker å
møte med en utsending og denne muligheten ikke blir gitt, kan det
stille legaliteten ved møtet i fare.

