Forretningsorden Agder musikkråd

1. Møtet ledes av to møteledere som velges av årsmøtet
2. Representasjon og rettigheter
På årsmøtet møter følgende med fulle rettigheter:
•

Medlemmer med medlemskap etter § 3.1.1., pkt 1 og 2 møter med gradert representasjon etter
antall medlemslag i Agder.
o 2 representanter: 1- 30 medlemslag.
o 3 representanter: 31-60 medlemslag.
o 4 representanter: 61 eller flere medlemslag.

•

Medlemmer med medlemskap etter § 3.1.1 pkt. 3:
o 2 representanter hver.

•

Medlemmer med medlemskap etter § 3.1.2:
o 2 representanter hver.

•

Lokale ledd med vedtekter godkjent av Agder musikkråd:
o 2 representanter hver.

Styrets medlemmer har fulle rettigheter unntatt under behandlingen av regnskap og årsmelding.
Hver delegat har én stemme.
Medlemsorganisasjoner kan avgi stemme for det som overstiger 1 delegat ved bruk av fullmakt.
Følgende har forslag- og talerett:
• Styrets varamedlemmer.
• Representant fra Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund.
• Valgkomiteens medlemmer.
• Ansatte.
Følgende har bare talerett:
• Medlemmer i komiteer valgt av årsmøtet.
• Personer årsmøtet gir fullmakt.
• Assosierte medlemmer.
Følgende møter som observatører:
• Øvrige representanter fra medlemsorganisasjonene.
• Øvrige representanter fra lokale musikkråd.
• Gjester invitert av styret.

3. Representanter som ønsker ordet i debatten, skal tilkjennegi dette ved å gi tegn til møteleder
med sin nummerplate.
- Møteleder opplyser talerens navn, og samtidig hvem som er neste taler. Møtelederne kan gi
adgang til replikkordskifte.
- Den enkelte representant gis bare adgang til en replikk pr sak.

4. Taletid settes til 3 minutter pr innlegg, og 1 minutt pr replikk. Om det er nødvendig av hensyn til
møteavviklingen kan møteleder foreslå begrenset taletid.
5. Representanter som forlanger ordet «til forretningsorden» gis anledning til – utenom taletiden –
å holde korte innlegg om saksbehandling, avstemmingsform, forslag om strek, begrensning av
taletid eller liknende.
- Til forretningsorden gis ingen ordet mer enn en gang - og høyst to minutter - til hver sak. Det er
ikke anledning til å kommentere realiteten i vedkommende sak.
6. Fungerende møteleder som ønsker ordet, skal overlate møteledelsen til den andre møtelederen.
7. Når det framsettes forslag om strek, skal nye talere gis adgang til å tegne seg på talerlista før
strek blir satt.
8. Forslag skal leveres skriftlig til møteleder og skal refereres muntlig av denne. Nytt forslag kan
ikke opptas etter at det er vedtatt å sette strek. Forslag uten forbindelse med sakene på sakslista
kan ikke behandles.
9. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller hvis noen forlanger det, i
henhold til vedtektenes § 5.3. I henhold til vedtektenes § 9 krever vedtektsendring 2/3 flertall.
Andre saker avgjøres med alminnelig flertall.

