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3. innkalling til Rødts 10. landsmøte 2023 

Landsstyret i Rødt har innkalt til landsmøte i Rødt 21.- 23. april 2023. 
Landsmøte finner sted på Clarion Hotel Energy, Stavanger. 
 
Vi viser også til første og andre innkalling sendt tidligere i 2022, som dere også finner på 
https://roedt.no/landsmote-2023. Blir det gitt nye beskjeder i tredje innkalling erstatter 
de tidligere beskjeder. 
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Delegatvalg 

Lokallagenes frist for å velge delegat til landsmøte er 10. februar, som opplyst om i første 
innkalling. Delegatvalg skal meldes inn til medlem@roedt.no. Alle innrapporterte 
delegater får tilsendt et registreringsskjema når fristen har gått ut. De fleste lokallag skal 
velge én delegat, oversikt over delegatfordeling finner dere her: 
https://roedt.no/fil/9713beb2a51bc53fb934822808d9a0570728b74a.pdf?dl= 
 
Vi minner om vedtektenes bestemmelse om at alle medlemmer har rett til å delta i valg av 
delegater, så det må derfor gjøres på møte der alle medlemmer er innkalt. Det må føres 
protokoll fra delegatvalgsmøtet som kan vises fullmaktskomiteen dersom det oppstår tvil 
om delegaten er valgt på et medlemsmøte. 
 
Lokallag som kan velge to delegater må velge minst én kvinne. Vi minner om landsstyrets 
oppfordring til lokallagene om å tenke kjønnsbalanse og representasjon i valget av 
delegater til landsmøtet. For å sikre en bredde når mange lag kun får én delegat oppfordres 
det til samarbeid mellom lag, f.eks. regionvis eller i fylkene sånn at vi får et landsmøte hvor 
delegatene speiler bredden i partiet 
 

https://roedt.no/landsmote-2023
mailto:medlem@roedt.no
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Opprettholdelse av forslag 

Forslag som er behandlet av komité og som har fått status «avvises», «tiltres delvis» eller 
«trukket» må opprettholdes av et organ med forslagsrett eller valgt delegat innen 10. 
februar for å komme opp til behandling på landsmøtet. Landsstyret har vedtatt følgende 
om opprettholdelse av forslag, som også ble sendt ut i andre innkalling:  
 
«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. 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.» 
 
Organ med forslagsrett er lokallag, distriktslag, landsstyret, sentralstyret, utvalg nedsatt av 
landsstyret, Rød Ungdoms sentralstyre eller landsstyre, eller landsmøteforberedende 
komiteer. 
 
Hvis et lokallag skal opprettholde forslag må det altså være et flertall på et medlemsmøte i 
lokallaget som ønsker det. Husk at man ikke kan opprettholde sine egne forslag.   
 
Før man opprettholder forslag: 
Sjekk alltid først om komiteen har kommet med en begrunnelse eller viser til andre forslag. 
Det kan være at intensjonen i forslag allerede er ivaretatt i et annet forslag. Det er ikke 
sikkert at vi trenger ikke å opprettholde flere forslag som sier det samme.  
 
Ønsker man fortsatt at forslaget skal opprettholdes klikker man på menysymbolet med tre 
vertikale prikker, velger «Oppretthold forslag». Da kommer det opp en rute som ber deg 
bekrefte at du vil opprettholde forslaget. Dette gjøres av lokallagsleder eller valgt delegat. 
Det er maks ti stykker som kan opprettholde samme forslag.  
 
Forslag som er innstilt skal vedtas eller der det er dissens i komiteen trenger man ikke 
opprettholde.  
 

Innstilling på innkomne forslag til vedtekter 

Vedtektene er partiets lover. For å endre på vedtektene kreves 2/3 flertall på landsmøtet. 
Vedtektskomiteen har levert innstilling på alle innkomne forslag til vedtektene. Komiteens 
innstillinger finner dere på https://roedt.no/landsmote-2023, og i MyMeet. 
 

https://roedt.no/landsmote-2023
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Innstilling på innkomne forslag til handlingsplan 

Handlingsplanen forteller hvordan partiet skal jobbe for å følge opp strategien i den 
kommende landsmøteperioden. Handlingsplan- og økonomikomiteen har levert innstilling 
på alle innkomne forslag til handlingsplanen. Komiteens innstillinger finner dere på 
https://roedt.no/landsmote-2023, og i MyMeet. 
 

Innstilling på innkomne forslag til økonomiske retningslinjer 

Økonomiske retningslinjer er retningslinjer for hvordan landsstyret skal budsjettere for å 
kunne gjennomføre handlingsplanen. Handlingsplan- og økonomikomiteen har levert 
innstilling på alle innkomne forslag til økonomiske retningslinjer. Komiteens innstillinger 
finner dere på https://roedt.no/landsmote-2023, og i MyMeet. 
 

Innstilling på innkomne forslag til uttalelser 

Uttalelser er politiske standpunkter landsmøte tar. Saken er blitt delt i to: «Uttalelser» og 
«Internasjonale uttalelser» etter måten vi deler opp debatt og behandling under 
landsmøtet. Uttalelseskomiteen har levert innstilling på alle innkomne forslag til 
uttalelser. Komiteens innstillinger finner dere på https://roedt.no/landsmote-2023, og i 
MyMeet. 
 

Beskjed fra landsmøteforberedende nominasjonskomite 

Nominasjonskomiteen har kommet svært langt med arbeidet vårt. Men vi mangler fortsatt 
en kandidat til et av de viktigste tillitsvervene i organisasjonen, nemlig partisekretær. 
Derfor vil vi sende ut en helhetlig innstilling i siste landsmøteutsending 1. mars, så vi får 
tid til å jobbe med å finne en egnet kandidat til akkurat dette vervet. Vi ber derfor om nye 
innspill til kandidater til partisekretærvervet fra medlemsorganisasjonen senest innen 12. 
februar. 
 

Forslagsfristene til landsmøte 2023 

Vi viser til første innkalling til landsmøtet der det ble informert om følgende frister: 
11. september er forslagfrist til saksliste til landsmøte.  
11. desember er forslagfrist for å levere forslag til landsmøte.  
10. februar er frist for å opprettholde forslag avvist av landsmøteforberedende komité.  
Under selve landsmøtet er det ikke anledning til å levere nye forslag til behandling. Det 
kan det kun stilles endrings-, stryknings- eller tilleggsforslag til allerede innleverte forslag 
som skal opp til behandling på landsmøtet. Dette er altså forslag som er innstilt vedtatt av 

https://roedt.no/landsmote-2023
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de forberedende komiteene eller forslag som er blitt opprettholdt innen fristen av et organ 
med forslagsrett. Forslagsfrist for endrings-, stryknings- eller tilleggsforslag på slike 
forslag er under landsmøtet. 
 

Delegatavgift  

Delegatavgiften er på 2.000 kr. per delegat. Dette inkluderer full dekning av reise- og 
oppholdskostnader. Delegatavgifta trekkes fra lokallagets reskontro. 
 
Observatøravgiften er på 6.000 kr per observatør.  
 
Dersom det er delegater som må ta seg fri fra jobb uten lønn og har behov for å få dekt 
arbeidsfortjeneste må det sendes inn søknad om det så raskt som mulig, og innen 26. 
februar. Søknad om dette sendes til finno@raudt.no 
 

Papirløst landsmøte 

Landsmøtet vil være papirløst. Delegater og observatører vil bli bedt om å ta med seg 
bærbar PC til møtet. Det vil være mulighet for strøm og trådløst internett ved plassene i 
landsmøtesalen. Møtesystemet MyMeet anbefaler at man bruker nettleseren Chrome så 
den bør man laste ned. Hvis delegaten fra lokallaget ikke har egen PC oppfordrer vi til at 
lokallaget sørger for at delegaten får låne en PC til møtet.  
 

Neste utsending 

I siste utsending til delegatene 1. mars kommer landsstyrets beretning, forslag til 
forretningsorden, årsregnskap og innstilling på valg av ledelse og internrevisorer. 
 

Kameratslig debatt 

Vi oppfordrer alle lokallag til å diskutere bredden i landsmøteforslagene i en kameratslig 
tone. Vi er et parti som verdsetter uenighet og som mener at det er viktig for politisk 
utvikling. Selv om vi er uenige med hverandre må vi møte hverandre med respekt og prøve 
å forstå hverandres synspunkter. 
 
Det produseres videoer hvor det vil bli presentert argumenter for og imot ulike forslag som 
skal opp til debatt på landsmøtet. Disse oppfordrer vi alle lokallag til å bruke i sine 
diskusjoner lokalt. 
 
Hvis lokal- eller distriktslagene ønsker hjelp til å legge opp til gode diskusjoner lokalt kan 
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dere gjerne ta kontakt med kontoret så vil vi bistå dere så godt vi kan. Ta kontakt med 
medlem@roedt.no 
 
 


