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Dagsorden hybrid landsmøte i Veteranforbundet SIOPS lørdag 23. april 2022 
 
Sted: Kongens gate 9 i Oslo i tidsrommet kl 1100 – 1600.  
Alle som ønsker å delta fysisk er velkomne til Kongens gate 9 i Oslo. Reise og opphold for 
medlemmer dekkes av den enkelte. For de av styre- og komitemedlemmer som har behov for fysisk 
fremmøte, dekkes reiseutgifter av SIOPS.   
 
Digitale løsninger: De som ikke har anledning til å delta fysisk i Oslo kan delta på Zoom. GoPlenum 
brukes som digitalt verktøy for stemmeavgivning for alle deltakere. Alle må derfor ha mulighet til å 
bruke enten telefon eller data. 
 
Smittevernregler: Hvis eventuelle smittevernregler i kraft så vil de bli fulgt 
 
Lunsjpause: kl 1230 - 1300 
 
Dagsorden – start kl 1100 
  

1. Åpning og konstituering 
- Åpning ved styreleder Arve Marcelius Aasbak 
- Valg av ordstyrer: forslag Marte Rendalsvik Øien 
- Konstituering      
- Valg av referenter: Forslag Marie Gjerde Rolandsen og Arne Ørum 
- Valg av tellekorps: Forslag Bjørn Pettersen og Anders Grindaker  
- Valg av to LM-deltagere som skal skrive under protokollen: ???????? og ??????? 
- Godkjenning av innkalling 
- Godkjenning av dagsorden 
- Godkjenning av forretningsorden 

 
2. Åpen debatt og medlemsinformasjon 

- Ordet er fritt 
 

3. Styrets årsberetning 2021/22  
 

4. Årsregnskap 2021 med regnskapsførers noter og revisors beretning  
 

5. Kontrollkomiteens beretning 
 

6. Budsjett 2022 
 

7. Handlingsplan 2022-2023 
 

8. SIOPS saksinnspill om utvidelse av veteranbegrepet 
 

9. Valg 
 

10. Innkomne saker – Ingen innmeldt   
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Innkalling til landsmøte i Veteranforbundet SIOPS lørdag 23. april 
 

Styret i SIOPS har besluttet at landsmøtet 2022 skal avholdes som et hybrid landsmøte med både 
digital tilstedeværelse og fysisk fremmøte i Kongens Gate 9 i Oslo lørdag 23. april kl. 1100 til 1600.  

Alle sakspapir, endringsforslag og avstemminger blir gjort digitalt i plattformen GoPlenum og møtet 
streames og foregår på Zoom. Det blir videooverføring fra det fysiske møtet og deltakere digitalt vil 
vises på skjerm. 

Påmelding til landsmøtet gjøres ved å sende e-post til post@siops.no merket «Landsmøtet 2022». 
Påmeldingsfrist er 11. april. Vi minner om at deltagelse på landsmøtet fordrer at medlemskontingent 
for 2021 er betalt. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål. Er du ikke 
medlem, så betal 300kr til konto 1506 47 41117 eller VIPPS 300kr til 11892, - husk å skrive 
«Medlemskontingent 2022 + navn» ved innbetaling. 

Praktisk informasjon for digital del av landsmøte 

Landsmøtet gjennomføres som en videokonferanse. Landsmøtet kommer til å foregå digitalt på 
plattformen Zoom. Det krever ikke at dere lager egen profil. Dere trykker bare på en link som vi 
sender ut, og som gir dere tilgang til det digitale rommet. Det eneste dere trenger er internett og noe 
å spille av dette på, helst datamaskin/PC. Det anbefales også at alle bruker headset/ørepropper slik 
at lyden blir best mulig. Nærmere detaljer om dette, samt digitale kjøreregler for møtet, kommer 
senere til de som er påmeldt til landsmøtet. Sakspapirer vil bli sendt ut elektronisk til alle påmeldte.  

I tillegg til at møtet foregår på Zoom, vil alle få tilgang til programmet GoPlenum. Her skal alle 
sakspapirene ligge og det er på denne plattformen alle sender inn endringsforslag, avgir stemme ved 
valg, voterer på sakene og melder seg til talerlisten. Dette krever at man har tilgang til smart-telefon, 
eller kan ha to internettfaner åpne samtidig (én for Zoom, og én for GoPlenum). Det blir gitt 
opplæring i bruk av dette i forkant av møtet.  

 

Gjennomføring av landsmøte 

Vi vet at enkelte kanskje ikke har tilgang til digitalt utstyr, eller som ikke føler seg like godt kjent med 
de ulike programmene. Vi oppfordrer alle til å ta kontakt dersom det er noe usikkerhet knyttet til 
dette. Ta kontakt så tidlig som mulig og i god tid i forkant av landsmøtet, slik at vi kan hjelpe. På selve 
dagen vil det være svært begrenset hva administrasjonen kan bistå med grunnet gjennomføring av 
selve møtet. 

Det kan også være en mulighet å ta kontakt med andre medlemmer, gjerne i sin egen region, for å be 
om veiledning/hjelp. Det finnes også muligheter for offentlig støtte til innkjøp av elektronisk verktøy 
(datamaskin) gjennom NAV.  

For de som deltar fysisk må man ha med seg enten telefon eller datamaskin/nettbrett for å kunne 
gjennomføre avstemminger og levere inn endringsforslag.  
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Forslag til sakslisten til landsmøtet 

Ved forslag til nye saker til sakslisten, må det fremsettes et saksforslag med konkret tittel for selve 
saken, kort begrunnelse for saken, og forslag til vedtak i saken som det er mulig å stemme over. 
Saker som ønskes behandlet på landsmøtet må sendes til styret innen 25. mars til post@siops.no. 
Det blir egen vurdering med styret på om sakene skal behandles eller ikke. 

Saker som ønskes satt fokus på, men som det ikke skal stemmes over, tas under sak «Åpen debatt og 
informasjon fra medlemmene». Dette blir informasjons- og debattsaker, hvor det er medlemmene 
som setter agendaen og sier hva de mener om ulike ting i organisasjonen vår. Dette er en viktig 
sakspost under landsmøtet. Det er dog avsatt begrenset med tid for slike innlegg, og vi vil komme 
tilbake til digitale møteregler om dette.  

 

Valg 

SIOPS administrasjon har i vinter informert om hvilke verv som er på valg i 2022 på vår nettside, på 
Facebook og gjennom vårt månedsbrev. Der har vi også oppfordret medlemmene til å fremme sine 
forslag på kandidater til valgkomiteen. Frist for å gi innspill til valgkomitéen var 27.mars. 

Valgkomiteen fremmer sin innstilling på kandidater til de ulike vervene som er på valg, og det sendes 
ut sammen med øvrige sakspapirer til deltakerne. «Benkeforslag» kan fremmes i møtet, men må 
fremmes gjennom GoPlenum – slik at vi kan stemme over alle innkomne forslag. Nærmere 
informasjon om dette kommer også senere til deltakerne.  

Frister 
25. mars: Frist for innmelding av saker til landsmøtet.  

27. Mars:  Frist for innspill til valgkomitéen. 

11. april: Frist for påmelding til landsmøtet. 

12. april: Sakspapirer sendes ut pr E-post. Det blir ikke sendt ut fysisk. 

Informasjon vil også bli lagt ut på vår nettside og Facebook. 

Vi håper du melder deg på årets landsmøte i SIOPS! 

 

Oslo, 18. februar 2022 

På vegne av styret,  

______________________ 

Øystein K. Wemberg (sign) 

Generalsekretær SIOPS 
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Forslag forretningsorden landsmøtet 2022  
 

1. Generelle bestemmelser 
Landsmøtet er Veteranforbundet SIOPS´øverste organ. Møtet reguleres av vedtektenes §4. 

 
 

2. Rettigheter i møtet 
2.1 Alle medlemmer etter vedtektenes §2, som har betalt medlemskontingent har møte-, 

tale-, forslags-, og stemmerett på landsmøtet. 
2.2  Ved behandling av årsberetning og regnskap har medlemmer av styret kun tale- og 

forslagsrett. 
 

3. Saksbehandling under møtet 
3.1 Saker til behandling må innmeldes innen gitte tidsfrister i henhold til vedtektene. 

Landsmøtet kan velge å ta inn nye saker på agendaen etter fristen ved votering. 
3.2  Forslag til endringer må leveres skriftlig med forslagstillers navn før strek er gjort 

gjeldende. 
3.3  Strek for innlevering av forslag settes av møteledelsen. Landsmøtet kan oppheve 

strek ved votering. 
3.4  Forslag om strek settes fram når saken anses ferdig debattert. Før strek settes skal 

talerlisten refereres, og nye talere inntegnes. 
 
4. Taletid 

4.1 Taletiden begrenses til 2 minutter per innlegg og 1 minutt til replikk. Ved 
saksinnledning gis det adgang til 5 minutter taletid. 

4.2 Det gis adgang til replikk. Det tillates inntil to replikker til ett innlegg, med påfølgende 
svarreplikk. 

4.3 Til orden eller saksopplysning skal begrenses til sakoppklarende 
kommentarer/spørsmål eller formaliteter/prosedyre. Menings- 
bærende uttalelser tas som innlegg eller replikk. 

 
5. Skriftlige forslag 

5.1 Endringsforslag leveres skriftlig til protokollførere på anført måte. 
5.2 Endringsforslag skal også presenteres muntlig for landsmøtet. 
5.3 Det er ikke mulig å sette strek i debatten før alle endringsforslag er presentert 

muntlig eller skriftlig for landsmøtet. 
5.4 Det er ikke mulig å sende inn endringsforslag etter at strek er satt i debatten. Strek 

kan oppheves ved votering. 
 

6. Votering 
6.1 Vedtak og valg fattes med vanlig flertall (simpelt flertall; mer enn halvparten av de 

stemmeberettigede) 
6.2 Dersom det er flere kandidater til samme posisjon/verv, foretas skriftlig valg 
6.3 Dersom én delegat ber om det, foretas valg skriftlig. 
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7. Fullmakter 
7.1 Medlemmer kan tildele fullmakt til andre medlemmer. Det er kun mulig å bli tildelt 1 fullmakt 

per medlem jfr. vedtektene. 
 
8. Debatt- og taleregler 

8.1 Man skal utvise respekt for hverandre under landsmøtet 
8.2 Personangrep og hissige utbrudd blir ikke akseptert 
8.3 Språkbruk og stemmevolum skal være som i normal tale 
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Åpen debatt og medlemsinformasjon 

Styreleder innleder og ønsker medlemmene velkommen til åpen debatt og medlemsinformasjon – 
ordet er fritt. 

Lokale saker til debatt – styres løpende av ordstyrer etter innmelding av saker på landsmøtet: 

Innmeldte medlemmer som ønsker ordet: 

1. .. 
2. .. 
3. .. 
4. .. 
5. .. 
6. .. 
7. .. 
8. .. 
9. .. 
10. .. 
11. .. 
12. .. 
13. .. 
14. .. 
15. .. 
16. .. 
17. .. 
18. .. 
19. .. 
20. .. 

 

Styret og administrasjonen skal forsøke å gi god og tilstrekkelig informasjon på saker som tas opp og 
som berører styret og/eller administrasjonen.  


