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2. Innkalling til Rødts landsmøte 2023 

 
Landsstyret I Rødt innkaller til landsmøte fra fredag 21. til søndag 23. April 2023. 
Landsmøtet avholdes på Clarion Hotel Energy i Stavanger, Rogaland. 
 
Du mottar denne innkallinga fordi du er lagsleder, distriktstyreleder eller 
landsstyremedlem. Det er forventet at du deler denne informasjonen videre med ditt lag, 
distriktslag, utvalg osv. 
 
Generelt vises det til 1. innkalling sendt ut 3. juni, som dere også finner på 
landsmøtesidene https://roedt.no/landsmote-2023. 2. innkallingen inneholder kun nye 
tilleggsopplysninger. 

Innhold 

1. Saksliste 
2. Rapportering av delegatvalg 
3. Forslagsrett og frister 
4. Hvordan levere forslag 
5. Vedtekter 
6. Uttalelser 
7. Valg av ledelse og revisorer 
8. Handlingsplan og økonomiske retningslinjer 

 

Saksliste for landsmøtet 

Det har ikke kommet inn nye forslag til sakslisten for landsmøte 2023 innen fristen 11. 
september 2022. Det er etter dette ikke mulig å fremme nye forslag på saker. Sakslisten for 
landsmøte er:  
 
1. Konstituering 
2. Beretning 
3. Regnskap 
4. Vedtekter 
5. Handlingsplan 
6. Retningslinjer for budsjett 
7. Uttalelser 
8. Valg av ledelse og revisorer 
 

https://roedt.no/landsmote-2023
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Rapportering av delegatvalg 

 
Det vises til frist 10. februar 2023 i første innkallinga. Delegatvalg skal rapporteres til 
medlem@roedt.no. Innrapporterte delegater får utsendt registreringsskjema når møtet 
nærmer seg. 
 

Forslagsrett og frister 

De siste landsmøtene har vi hatt veldig mange forslag med til landsmøte, som ingen har 
argumentert for i landsmøtesalen. For at det skal bli mer overkommelig å sette seg inn i 
forslagene til landsmøtet, og for at utsendingene skal ha bedre forutsetninger til å ta 
stilling til de reelle uenighetene, så er det en opprettholdelse frist for forslag som er avvist 
av landsmøteforberedende komite i forkant av landsmøtet. 
 
Landsstyret har vedtatt:  
Forslag som skal behandles på landsmøtet i Rødt må være sendt inn av lokallag, 
distriktslag, landsstyret, sentralstyret, utvalg nedsatt av landsstyret, Rød Ungdoms 
sentralstyre eller landsstyre, eller landsmøteforberedende komiteer.  
 
Det kan fremmes forslag fra mindretallet i organ med forslagsrett i tråd med §4.2. i 
vedtektene. Mindretallsforslag kan sendes inn til landsmøte så framt de har støtte blant 
1/3 av forsamlingen i et organ med forslagsrett. 
 
Forslagsfrist for alle saker på landsmøtet er 11. desember 2022.  
 
Etter forslagsfrist vil alle innsendte forslag bli behandlet av landsmøteforberedende 
komite. Når tredje innkalling sendes ut vil alle forslagene med innstillinger gjøres 
tilgjengelig. Forslag som er av komiteene innstilt avvist kan opprettholdes fram til frist 10. 
februar 2023.  
 
Landsstyret har vedtatt: 
Når organ med forslagsrett får høve til å oppretthalde forslag som er innstilt avvist, 
krev dette fleirtal i organet. Når delegatar til landsmøtet får høve til å oppretthalde 
forslag som er innstilt avvist, krev det tilslutning frå minst tre delegatar, gitt at dette er 
mogleg i møtesystemet. Dissensar frå førebuande organ blir alltid handsama, utan at 
ein treng å oppretthalde dei. 
 
Organ med forslagsrett kan ikkje oppretthalde sine eigne forslag når desse er innstilt 
avvist. 
 
1. mars 2023 så sendes siste innkalling til delegatene med tilgang til forslagene som er til 

mailto:medlem@roedt.no
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behandling på landsmøtet. 
 

Hvordan levere forslag 

 
Alle forslag til landsmøtet skal leveres inn i møtesystemet MyMeet 
(https://app.mymeet.no/). Siden forslag skal være behandlet på møte i et organ med 
forslagsrett. Så opprettes det i utgangspunktet bruker til leder i organet med forslagsrett. 
Er det behov for at en annen har denne rettigheten for å levere inn forslag fra organet gi 
beskjed til medlem@roedt.no så skal vi få opprettet en bruker i møtesystemet. 
 
Når man har en bruker logger inn i MyMeet (https://app.mymeet.no/) med den eposten vi 
har registrert i medlemsregisteret, og sitt personlige passord. Har du ikke passord, klikk på 
glemt passord for å lage deg et.  
 
Klikk deg inn på møtet som heter «Forslagslevering til Rødts landsmøte 2023» hvis du 
har flere møter i MyMeet.  
 
Når du er inne i møtet så kommer du til en saksliste. Der kan du klikke deg inn på saken 
du vil levere forslag til. Klikk gjerne på knappen sakspapir for å se grunnlagsdokumentet 
i saken du vil levere forslag til. 
 
Alle felt skal fylles ut når du leverer forslag. Alle forslag har en tittel, en forslagstekst 
(selve forslag som dere vil ha vedtatt), en begrunnelse (argumentasjon og forklaring av 
forslaget), henvisning til linjenummer eller vedtekts paragraf, og du må velge 
forslagstype (endrings, stryknings eller tillegg). 
 
Trenger dere hjelp med å få levert forslag ta kontakt med regionsekretær eller 
partikontoret.  
 

Vedtekter 

 
Vedtekter er hovedsak på landsmøtet. Vedtektskomiteen har fått i oppdrag av landsstyret å 
nyskrive et forslag til vedtekter. Vedtektskomiteen har laget et grunnlagsdokument for 
behandlinga der de større endringene og forslaga med størst uenighet rundt ikke er tatt 
med. Også har de laget 26 forslag til endringer som de mener landsmøtet aktivt må ta 
stilling til.   
 
Endring av Rødts vedtekter krever 2/3 flertall. Det vil derfor kreve 2/3 flertall på starten av 
landsmøtet for å legge det nye grunnlagsdokumentet til grunn for behandlinga på 

mailto:medlem@roedt.no
https://app.mymeet.no/
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landsmøtet. Vedtektskomiteen har beholdt formuleringer fra dagens vedtekter på alle 
større endringer de vil ha med seg landsmøte på. Slik er mindretallsvernet mot 
vedtektsendringer ivaretatt med nyskrivinga. 
 
I sakspapiret til vedtektene finner dere først grunnlagsdokumentet med endringer forklart 
i bokser. Når dere har lest gjennom det så er det et dokument med forslag til større 
endringer. Disse endringene finner dere også igjen som forslag i MyMeet.  
 

Uttalelser 

 
Dette er en sak uten grunnlagsdokument. Det er for medlemsmøte å vedta forslag til 
uttalelser de ønsker skal bli behandlet på landsmøte. Etter forslagsfrist vil den 
landsmøteforberedende komiteen gå igjennom forslagene til uttalelser og innstille på hvem 
som bør behandles på landsmøtet. 
 
Det er det samme om dere levere uttalelsene som stryknings, endrings eller tilleggsforslag i 
MyMeet. 
 

Valg av ledelse og revisorer 

  
Valgkomiteen som skal komme med forslag til ny ledelse i Rødt på landsmøtet i 2023 er 
allerede godt i gang med sitt arbeid. Vårt mandat fra landsstyret er å komme med et forslag 
til nytt landsstyre, sentralstyre, arbeidsutvalg og revisor(er). Hele partiledelsen er på valg – 
fra leder til andre vara til landsstyret! 
  
Og det er her du kommer inn; valgkomiteen kjenner til en del av organisasjonen, men de 
siste årene har vi vokst noe helt enormt – og det finnes gode krefter i Rødt som vi ikke 
kjenner til. Da trenger vi din hjelp til å sende inn en nominasjon. Fyll inn skjema under (så 
utfyllende som du klarer) med informasjon om kandidaten og hvordan vi kan kontakte 
vedkommende. Du kan nominere så mange du vil – både deg selv og andre. Hvem som 
nominerer og hva du nominerer til er det kun valgkomiteen som får vite, men vi anbefaler 
å avklare det med personen du evt. nominerer først. 
  
Hva kan man nominere til? 
Landsstyret er Rødts øverste organ mellom landsmøtene. Her møtes de valgte 
landsstyrerepresentantene, sentralstyret og arbeidsutvalget for å ta viktige politiske og 
strategiske valg. Landsstyret møtes ca. fire ganger i året, og møtene varer en 
helg. Landsstyret skal ha så bred geografisk sammensetning som mulig og minst ett av 
medlemmene skal ha samisk bakgrunn. Det er en forventning om at de som sitter i 
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landsstyret pleier god kontakt med distriktslaget og lokallagene i sitt distrikt i forkant av 
LS-møter. Vervet er ulønnet. 
  
Sentralstyret møtes oftere; en gang i måneden. Sentralstyret er Rødts ledelse, og treffer 
løpende organisatoriske og politiske avgjørelser som ikke behøver å forankres i landsstyret. 
En plass i sentralstyret fordrer høy arbeidskapasitet, man kan delta på både SST- og LS-
møter og ikke minst har anledning til å representere partiet både i organisasjonen, men 
også eksternt. Vervet er ulønnet. 
  
Arbeidsutvalget består av leder, nestledere, partisekretær, faglig leder og 
økonomiansvarlig. Dette utvalget behandler svært få politiske saker, men tar heller for seg 
saker av med administrativ karakter og har ansvaret for å forberede SST- og LS-
møtene. Vervene er lønnet, og det kreves høy arbeidskapasitet. Arbeidssted: Rødt-kontoret 
i Oslo. 
  
Fristen for å melde inn kandidater er 11. desember – men jo tidligere komiteen får 
nominasjonen, jo bedre får vi jobbet med den! 
  
Lenke til skjema: https://forms.gle/mDEoeBCzYXJu6Ys89  
 

Fra komiteen for Handlingsplan og økonomiske retningslinjer 

 
Komiteen har nå foretatt revidering av handlingsplanen og de økonomiske retningslinjene 
og nå er det lagene, utvalgene og til slutt Landsmøtets tur til å gjøre det samme. 

 
Les dette før arbeidet begynner: 

• Det er verdt å merke seg at Rødts vedtekter også skal revideres på Landsmøtet i 
2023. Begge de to vedlagte dokumentene er underordnet vedtektene og må samsvare 
med vedtektenes bestemmelser.   

• Det er svært viktig å ha med seg i arbeidet med handlingsplanen at denne er en 
konkretisering av Rødts strategi og at strategien IKKE er til behandling på Landsmøtet 
i 2023. Det vil si at rammene for handlingsplanen ligger fast i strategien og at forslag 
må ligge innenfor disse rammene. Den gjeldende finner dere her: 
https://roedt.no/styringsdokumenter  

 
 
Om komiteens arbeid 

Komiteen har bestått av: 

https://forms.gle/mDEoeBCzYXJu6Ys89
https://roedt.no/styringsdokumenter
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Hannah Berg 
Mads Opheim 
Turid Thomassen 
Tobias Drevland Lund 
Sigve Torland 
Charlotte Therkelsen 

Komiteen har avholdt 5 møter.  

I det innledende arbeidet med dokumentene har vi hatt fokus på å revidere fremfor å 
revolusjonere med følgende prinsipper til grunn 

• At dokumentene skal samsvare med og oppfylle målene i andre relevante 
styringsdokumenter og ta opp i seg/forholde seg til sedvane i organisasjonen 

• At kortfattede og lettleste dokumenter er organisasjonsvennlig 

Den globale pandemien har satt sitt preg på organisasjonsarbeidet til partiet de siste to 
årene. Komiteen har derfor tatt inn over seg at mange av handlingsplanens punkter fra 
forrige revisjon ikke er etterlevd i den grad man skulle ønske, og dermed latt mange av 
dem stå. 

Rødt har hatt en eksplosiv vekst de siste årene, og komiteen anser at den kommende 
periodens primære utfordring er hvordan vi kan vokse ytterligere samtidig som 
organisasjonen vår styrkes. Komiteen har derfor i sitt arbeid fokusert særlig på 
organisasjonsbygging og feministisk praksis i partiet. 

 De økonomiske retningslinjene er primært revidert opp mot praksis i partiet. 
Hovedendringene foreslått her er tilknyttet å få en felles forståelse rundt forvaltning av 
partiskatten.  

Fristen for å levere forslag til handlingsplanen og de økonomiske retningslinjene er 
11.desember og forslagene leveres via MyMeet. 

 
For komiteen, 

 
Charlotte Therkelsen 

 


