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Saksliste 
Folken - Studentenes Kulturhus  
Ekstraordinær generalforsamling 2022 

Sak 12/22  Konstituering 
  Valg av møteleder, referent, bisitter, protokollunderskrivere og tellekorps 

Sak 13/22 Godkjenning av innkalling 
  Forslag til vedtak: 
  “Innkallingen godkjennes.” 

Sak 14/22  Forretningsorden 
  Forslag til vedtak: 
  “Forretningsorden godkjennes:” 

Sak 15/22 Saksliste 
  Forslag til vedtak: 
  “Sakslisten godkjennes.” 

Sak 16/22  Valg av varamedlemmer 
  Forslag til vedtak: 
  “Nye varamedlemmer velges.” 
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Sak 15/22 
Folken - Forretningsorden - Ekstraordinær generalforsamling 2022 

1. Organer 
Plenum består av styret, delegater med tale-, forslags- og stemmerett, samt gjester.  

2. Konstituering 
Etter åpningen presenterer styrets leder forslag til møteleder, som godkjennes av 
Generalforsamlingen. Møteleder overtar så møteledelsen.  

3. Forhandlinger 
Alle delegater som har betalt semesteravgiften til Studentsamskipnaden i Stavanger har 
tale-, forslags- og stemmerett. Dette gjelder også styret, samt ansatte som har betalt sin 
semesteravgift til SiS. 

I tillegg har de frivillige med gyldig gjengkort tale- og forslagsrett. Dette gjelder også 
representanter fra Stavanger kommune, Universitetsfondet, Universitetet i Stavanger og 
Studentsamskipnaden i Stavanger.  

Alle gjester kan innvilges tale- og forslagsrett med 2/3 flertall av de stemmeberettigede.  

Under stemmegivning skal alle stemmeberettigede oppholde seg i salen.  

Det gis adgang til to replikker + svarreplikk på hvert innlegg. Alle med talerett samt 
møteleder kan be om at det settes strek. Strek settes og oppheves, samt at innføring av 
taletid kan vedtas for en sak eller for resten av møtet med simpelt flertall.  

Dersom det vedtas at strek skal settes, må møteleder opplyse om at de som ønsker innlegg 
tegner seg under neste talers innlegg. Talelisten skal leses opp før strek settes, slik at ingen 
blir oversett. Forslag skal ikke kunngjøres i plenum etter at strek er satt.  

Forslag/innlegg til endring av forretningsorden og/eller sakslisten, skal bryte saksdebatten. 
Slike forslag skal det ikke debatteres over, men tas til votering med det samme, det kreves 
2/3 flertall for å bli vedtatt.  

4. Avstemninger 
Avstemning skjer ved håndsopprekning. Skriftlig avstemning skal foretas dersom en eller 
flere i plenum ber om det. Vedtak fattes med simpelt flertall, dersom ikke annet er regulert i 
lovene eller forretningsorden.  

5. Sluttbestemmelser 
Hvis et spørsmål ikke er regulert i lovene eller forretningsorden, kan Generalforsamlingen 
med simpelt flertall avgjøre hvilken praksis som skal gjelde. 
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Sak 16/22 
Valg av varamedlemmer 

Generalforsamlingen i 2022 fikk ikke valgt vara medlemmer til styret og disse må derfor 
velges på et ekstraordinært møte. Kandidater til vervene varamedlem til styret presenteres 
under møtet.
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