Landsmøte
4. - 7. mars 2021

1. innkalling til Rødts landsmøte 2021
Landsstyret i Rødt har vedtatt at landsmøtet i 2021 blir fra torsdag 4. mars til søndag 7.
mars 2021. Landsmøtet finner sted på Quality Airport Hotel Gardermoen, i Ullensaker
kommune.
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.
Innhold:
I. Saksliste for landsmøtet
II. Valg av delegat til landsmøtet
III. Forslagsfrister
IV. Forslagsrett
V. Utsending av sakspapirer og frister fram mot landsmøtet
VII. Forberedelse av saker
Innkallingen kan også lastes ned her: http://rødt.no/landsmote-2021/

I. Saksliste for landsmøtet
Landsstyret har vedtatt følgende saksliste for landsmøtet:
1. Konstituering
2. Beretning
3. Regnskap
4. Vedtekter
5. Handlingsplan
6. Retningslinjer for budsjett
7. Arbeidsprogram
8. Uttalelser
9. Valg av ledelse og revisorer
Frist for andre forslag til saksliste er 15. august 2020. Etter dette er det ikke mulig å
fremme nye forslag på saker. Eventuelle forslag sendes til roedt@roedt.no.
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II. Valg av delegat til landsmøtet
Partilaga skal velge delegat til landsmøtet i tråd med § 10 i vedtektene. Landsstyret vedtar
delegatnøkkel på sitt møte i september.
Alle lag har rett på delegat, enten valgt direkte fra laget eller sammen med andre lag hvis
laget velger det. Hvis fellesvalg, fordeles delegatene etter delegatnøkkelen landsstyret
vedtar.
Delegatgrunnlaget 1. januar 2021 informeres om i egen utsending sammen med
delegatnøkkel.
Vi anbefaler å velge delegat på medlemsmøte i laget før jul for å være ute i god tid med
landsmøteforberedelser og organisere reise. Da delegatgrunnlaget ikke er endelig før 1.
januar anbefaler vi å velge en prioritert liste over delegater. Minst annenhver person på
lista skal være kvinne i tråd med Rødts vedtekter § 13.
Rapportering om delegatvalgene sendes til roedt@roedt.no så raskt som mulig,
og innen 1. februar 2021.
Alle delegater må registre seg elektronisk via skjemaet, som sendes ut med 2. innkallinga,
innen 1. februar.

III. Forslagsfrister
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.
15. august er forslagfrist til saksliste til landsmøte.
Forslagsfrist for forslag til arbeidsprogrammet er 10. november 2020.
Forslagsfrister for forslag til alle andre saker er 10. desember 2020.
20. februar er frist for å opprettholde forslag avvist av landsmøteforberedende
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komite/landsstyret.
Under selve landsmøtet kan det kun stilles endrings-, stryknings- eller tilleggsforslag til
allerede innleverte forslag, som er innstilt på at skal vedtas eller avviste forslag som er
opprettholdt innen 20. februar. Forslagsfrist for endring, strykning eller tilleggsforslag på
slike forslag er under landsmøtet.
Det åpnes opp for å levere forslag først etter grunnlagsdokumenter er sendt ut. I andre
innkallingen vil det bli gitt instruksjon på hvordan man skal levere forslag.

IV. Forslagsrett
Landsstyret har vedtatt:
Forslag som skal behandles på landsmøtet i Rødt må være sendt inn av lag, distriktslag,
landsstyret, sentralstyret, AU, utvalg (nedsatt av landsstyret), Rød Ungdoms sentralstyre,
Rød Ungdoms 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 på medlemsmøte, delegatmøte i distriktet eller annet organ med
forslagsrett.
Informasjon om praktisk forslagsstilling kommer i andre innkallingen til landsmøtet.

V. Utsending av sakspapirer og frister fram mot landsmøtet:
25. juni: 1.innkalling sendes ut til partiets organer.
15. august: Forslagsfrist for forslag til saker på landsmøte
21. september utsending av 2. innkalling med grunnlagsdokumentene for behandling,
delegatnøkkel med mer
10. november: forslagsfrist for forslag til arbeidsprogrammet
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10. desember: forslagsfrist til landsmøtet for alle andre saker
31. desember: Frist for at lag må være oppretta for å få rett på delegat (Vedtektenes §9.4)
1. januar: Medlemstallet som gir grunnlaget for delegat fordeling (Vedtektenes §9.5)
1. februar frist for delegatregistrering til landsmøtet
10. februar: Siste innkalling til landsmøtet
20. februar: Frist for å opprettholde forslag avvist av landsmøteforberedende
komite/landsstyret.
4.-7- mars: Landsmøte
På landsmøtesidene http://rødt.no/landsmote-2021/ vil dere finne alle sakspapirer,
praktisk informasjon, mulighet for å levere inn forslag og alt annet som har med
landsmøtet å gjøre etter hvert som det blir klart.

VI. Forberedelse av saker
Hovedsaken på landsmøtet 2021 vil være arbeidsprogrammet. Eget skriv om
arbeidsprogram prosessen finner dere her:
https://cdn.sanity.io/files/cvvjxa4t/production_new/af99988515138ad5b957cd90b1452e
e0934cdea1.pdf?dl
Landsstyret ber alle distrikts- og lokallagene om å legge til rette for skolering og åpen
debatt om landsmøtesakene for nye og gamle medlemmer. Begynn allerede nå å planlegge
hvordan man legger opp landsmøteforberedelsene best mulig. Alle de gjeldende
grunnlagsdokumentene ligger på https://rødt.no/for-tillitsvalgte. Alle medlemmer bør
informeres om den landsmøteforberedende prosessen i lokallaget de tilhører, eller i
distriktslaget om de ikke har lokallag der de bor.
Husk at sentralstyret står til disposisjon for de distirktslagene som ønsker besøk fra
sentralt, og lokallagene oppfordres til å invitere distriktsstyret til å innlede på sine møter.
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