
 

FORRETNINGSORDEN STOK KRETSTING  
 

1. Et lovlig innkalt kretsting er beslutningsdyktig med det antall godkjente representanter 
som har møtt. 

 
2. Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger 

innenfor deres arbeidsområde: 1) Valgkomiteens medlemmer. 2) Revisorer, 3) Andre 
inviterte gjester. 
 

3. Kretstinget ledes av en valgt møteleder. Møtelederen har rett til å foreslå begrenset 
taletid og foreslå strek med de inntegnede talere.  
 

4. Protokoll føres av en valgt referent. Protokoll underskrives av to valgte representanter. 
 

5. På kretstinget kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på den 
utsendte saklisten. Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært 
kretsting etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte 
stemmer.  Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte vedtar det, ved 
godkjenning av saklisten.   

 
6. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med 

alminnelig flertall av de avgitte stemmene. 
 

7. Alle valg foregår skriftlig hvis det er mer enn en kandidat, eller det fremmes krav om 
det.  Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på 
stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte 
kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og 
stemmene anses som ikke avgitt. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke 
oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to 
kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres 
valget ved loddtrekning. 
 

8. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer 
enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. 
Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de 
valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg 
mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått 
flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 
 

9. I protokollen føres inn alle forslag og de vedtak som er gjort, med stemmer for og i mot.  
 

10. Protokollen offentliggjøres på kretsens nettsider.  
 

 
 
 



 

 


