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2. 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.
Selv om noe innhold blir gjentatt henviser vi også til første innkallinga dere finner på rødt.no/landsmote-2021
Innhold:
I.
Endelig saksliste for landsmøtet
II.
Forslag til arbeidsprogram fra komiteen
III. Forslag til handlingsplan fra komiteen
IV.
Forslag til økonomiske retningslinjer fra komiteen
V.
Forslagsrett
VI. Hvordan levere forslag til landsmøtet
VII. Valg av delegater og informasjon om delegatnøkkel
VIII. Praktiske opplysninger og delegatavgift
IX. Korona og landsmøtet

I. Endelig saksliste for landsmøtet
Det kom ingen andre forslag til saksliste innen fristen 15. august. Det er nå ikke mulighet til å fremme nye saker
til sakslista for landsmøtet. Landsstyret har vedtatt følgende saksliste for landsmøtet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Konstituering
Beretning
Regnskap
Vedtekter
Handlingsplan
Retningslinjer for budsjett
Arbeidsprogram
Uttalelser
Valg av ledelse og revisorer

II. Forslag til nytt arbeidsprogram fra komiteen

Arbeidsprogrammet er hovedsak på landsmøtet. Frist for å fremme endringsforslag til komiteens innstilling er
10. november.
Komiteens innstilling og følgebrev finner dere på rødt.no/landsmote-2021, i Mymeet og her.

III. Forslag til handlingsplan fra komiteen

Handlingsplan sier hva partiet konkret skal gjøre de neste to årene for å nå målene vi har satt i strategien vår.
Frist for å fremme endringsforslag til komiteens innstilling er 10. desember.
Komiteens innstilling og følgebrev finner dere på rødt.no/landsmote-2021, i Mymeet og her.

IV. Forslag til økonomiske retningslinjer fra komiteen

Økonomiske retningslinjer er retningslinjer for hvordan landsstyret skal budsjettere for å kunne gjennomføre
handlingsplan og komme nærmere målene i vår strategi. Retningslinjene gjelder fra og med budsjettåret
2022. Frist for å fremme endringsforslag til komiteens innstilling er 10. desember.
Komiteens innstilling finner dere på rødt.no/landsmote-2021, i Mymeet og her.
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V. 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.»
Dette betyr at enkeltmedlemmer ikke kan stille forslag til landsmøtet, alle forslag må behandles på
medlemsmøte i laget.
Forslag skal leveres elektronisk i møtesystemet app.mymeet.no

VI. Om å levere forslag til landsmøtet

Hensikten med å stille et forslag til landsmøte er å synliggjøre en politisk uenighet partiet må ta stilling til. Et
forslag skal inneholde ett politisk standpunkt, ikke flere. Derfor skal forslag ikke være lengre enn ett avsnitt
eller ett kulepunkt. Har dere to avsnitt eller flere kulepunkter må det leveres inn som flere forslag. Det er ikke
tillatt å levere inn redaksjonelle forslag. Det vil si forslag som kun endrer språket i dokumentet, men ikke
standpunktet til partiet. Navn på kapitler, kapittelinndeling o.l. er i utgangspunktet å anse som redaksjonelt.
Alle forslag skal leveres elektronisk i møtesystemet Mymeet (app.mymeet.no).
Alle lag får en egen utsending med brukernavn og passord som skal brukes for å logge seg på systemet.
Gå til app.mymeet.no for å logge dere på. Systemet er optimalisert for nettleseren Chrome. Vi anbefaler at
dere bruker denne.
Her finner dere mer informasjon om forslagsinnlevering og hvordan formulere forslag.

VII. Valg av delegat til landsmøtet

Partilaga skal velge delegater til landsmøtet i tråd med § 10 i vedtektene. Landsstyret vedtok delegatnøkkel
på sitt møte i september. Det settes et tak på 215 delegater fra Rødt-lag til landsmøtet. Når alle lag har fått en
delegat hver fordeles de resterende delegatene på de største lagene etter medlemstall. Det gis maksimalt to
delegater per lag.
Delegatfordelingen bestemmes av medlemstall i lagene per 1/1/2021. Etter dette vil vi sende ut en liste med
delegatgrunnlag og fordeling til alle partilag.
Vi anbefaler at man velger delegat på et medlemsmøte i god tid før landsmøte. Velges delegat før nyttår så
velg en nummerert liste i tilfelle laget får rett på to delegater. Lag som har rett på to delegater, må stille med
minst 1 kvinne i tråd med Rødts vedtekter § 13.1.
Rapportering om delegatvalgene sendes til roedt@roedt.no så raskt som mulig, og innen 1. februar 2021.
Observatører på landsmøte
Ifølge Rødts vedtekter har sittende landsstyre observatørstatus på landsmøtet. Det vil si tale- og for-slagsrett,
men ikke stemmerett. Lokallag opprettet etter 1. januar 2021 har også rett, ifølge vedtektene, til å stille med
observatør på landsmøte.
Landsstyret innstiller på at det i tillegg til det sittende landsstyret gis observatørstatus til:
• Nye innstilte kandidater til sentralstyret for neste periode.
• Distriktsleder som ikke sitter i LS eller er valgt som delegat
• Komitéleder for forberedende komitéer som ikke sitter i LS eller er valgt som delegat.
• Internrevisorer valgt av landsmøtet i 2019
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VIII. Praktisk

Det er kun valgte delegater fra lagene som kan melde seg på som delegater.
Det er kun landsstyret, distriktsledere, ledere for landsmøteforberedende komiteer, kandidater til sentralstyret
og nye lokallag registrert i 2021 som kan møte som observatører.
Delegatavgift: 2000,-. Lagene dekker delegatavgiften for sin delegat. Delegatavgiften blir trukket fra lagets
reskontro.
Avgift for andre deltagere: 4500,På landsmøtesidene http://rødt.no/landsmote-2021/ vil dere finne alle sakspapirer, praktisk informasjon, lenke
til app.mymeet.no for å levere forslag og alt annet som har med landsmøtet å gjøre.

IX. Korona og landsmøtet

Vi skal ta smittevern på alvor i tiden framover. Vi vet per i dag ikke hvilke regler som gjelder når landsmøtet skal
avholdes. Vårt ønske er å gjennomføre et så normalt som mulig landsmøte. Og vi planlegger for det, samtidig
som vi vurderer alternative løsninger hvis ikke det går.
Landsstyret vil ta stilling til alternative løsninger hvis det blir nødvendig. Partiet får beskjed snarest etter
eventuelle avgjørelser som påvirker møtet.
Vi ønsker dere lykke til med landsmøteforberedelsene.

Vennlig hilsen
For Rødt

Benedikte Pryneid Hansen
Partisekretær

Jokke Fjeldstad
Landsmøtesekretær
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