
 

Presteforeningens generalforsamling 

12.-14. mars 2018 

Sak 1  Konstituering 

Representantskapet anbefaler generalforsamlingen å velge dirigentskap, desisorer, 

redaksjonskomité, referenter og tellekorps ifølge forslaget, og gjøre følgende vedtak: 

Forslag til forhandlingsreglement godkjennes. 

Representantskapets forslag: 

Til dirigentskap foreslåes: 

Ingvild Knudsen Hammernes (hoveddirigent),  

Svein Runde 

Ingvild Bjørnøy Lalim 

 

Til desisjonsutvalg foreslåes: 

Liv Espeland Jettestuen (leder)  

Carl-Ove Fæster  

Ellen L. Haga 

 

Til redaksjonskomité foreslåes: 

Erik Haualand (leder) 

Kari Hop Fjæreide 

Dag-Kjetil Hartberg. 

 

Valg av underskrivere av protokoll: 

Hilde Fylling 

Paul Andreas Haug 

 

Til leder av tellekorps foreslåes: 

Stein Bjarne Westnes 



 

 

 

 

Forslag til forhandlingsreglement for GF 2018: 

1 Lederen åpner generalforsamlingen og leder forhandlingene frem til dirigentskap er 

valgt. 

2 Dirigentskapet leder forhandlingene. Dirigenten kan gi medlemmer av 

Representantskapet og sekretariat ordet utenom talerlisten for å svare på spørsmål 

eller gi saksopplysninger. Forslag om å begrense antall talere, avslutte debatten eller 

sette strek for talerlisten, skal voteres over straks, uten debatt. 

3 Generalforsamlingen behandler saker som er fremmet av Representantskapet. 

4 Forslag til kandidater til valg skal fremmes skriftlig, påført navn til forslagsstiller, og 

må foreligge før presentasjon av kandidatene på generalforsamlingens første dag. 

5 Forslag til resolusjoner skal fremmes skriftlig, påført navn til forslagsstiller, og må 

foreligge før forhandlingene er avsluttet på generalforsamlingens første dag. 

6 Endringsforslag skal foreligge skriftlig ved forhandlingenes start på 

generalforsamlingens annen dag. 

7 Dirigenten kan oversende innkomne forslag til redaksjonskomiteen, som i samarbeid 

med forslagsstilleren kan bearbeide forslagstekstene før votering. 

8 Votering skal foregå ved håndsopprekking, men et hvert medlem kan kreve skriftlig 

votering. Alle valg utenom konstitueringen skal skje skriftlig. 

9 Ved lovendringer kreves det 2/3 flertall, ellers fattes alle vedtak med vanlig flertall. 

Blanke stemmer regnes ikke som avgitt. Ved stemmelikhet skal dirigentskapet 

bestemme at det skal foretas ny votering. Ved fortsatt stemmelikhet, blir dirigentens 

stemme avgjørende. Dette gjelder ikke ved valg. Får ingen av lederkanditatene mer 

enn 50 % av stemmene, skal det være omvalg mellom de to kandidater som fikk 

høyest stemmetall.  

10 Sentralstyret som velges på generalforsamlingen begynner sin funksjonstid ved 

generalforsamlingens avslutning. 

 
 


