Protokoll for nominasjonsmøtet til stortingsvalget 2021
for Hedmark valgkrets
Tid: Lørdag 31.10.2020 kl 10:00
Sted: Zoom
Kun lokallagenes delegater og fylkesstyrets medlemmer hadde tale-, forslags- og stemmerett.
Kandidater og deres støttetalere hadde talerett.
På bakgrunn av pandemisituasjonen høsten 2020 vedtok fylkesstyret 2. september (sak
72/2020-21) å avholde nominasjonsmøtet digitalt. Gjennomføringen av møtet ble gjort i
samarbeid med den nasjonale partiorganisasjonen. Planen var i tillegg å streame møtet
offentlig for så godt som mulig å ivareta §3b i vedtektene om at nominasjonsmøtet skal være
åpent for medlemmer. Det oppstod dessverre akutte tekniske problemer som medførte at
streamingen ikke ble gjennomført. Det ble i stedet gjort videoopptak av den siste delen av
møtet.
Referent: Bård Uri Jensen
Protokollunderskrivere: Jon Lurås og Anne Nielsen
Protokollunderskriverne signerer også valglisten.

1 av 12

DAGSORDEN
Møtet åpnes av styreleder.
Sak 1 - Konstituering av møtet (vedtak)
a. Godkjenning av innkalling
b. Valg av ordstyrer(e)
c. Valg av referent(er)
d. Valg av to til å signere protokollen og listeforslaget
e. Valg av tellekorps
f. Godkjenning av møteregler
g. Godkjenning av dagsorden
Sak 2 - Valg av kandidater til stortingsvalget 2021
a. Nominasjonskomitéen legger fram og redegjør for sitt forslag
b. Oppklarende spørsmål og eventuelt generell debatt om helheten i
nominasjonskomiteens forslag
c. Votering over plassene enkeltvis, med støtteappeller der det er kampvoteringer
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Fylkesstyrets leder, Jon Lurås, ønsket velkommen og åpnet møtet.

Sak 1: Konstituering av møtet
Fylkesstyrets innstilling til konstituering av møtet var sendt ut som del av innkallingen.
a. Godkjenning av innkalling
Vedtak:
Innkallingen ble godkjent.

b. Valg av ordstyrer(e)
Vedtak:
Kristin Viko Gaupset ble valgt til ordstyrer.
Ordstyrer orienterte deretter om den tekniske gjennomføringen av møtet.

c. Valg av referent(er)
Vedtak:
Bård Uri Jensen ble valgt til referent.

d. Valg av to til å signere protokollen og listeforslaget
Vedtak:
Jon Lurås og Anne Nielsen ble valgt til å signere protokollen og listeforslaget.

e. Valg av tellekorps
Ordstyrer orienterte om at Zoom foretar opptelling av stemmer, slik at det ikke er
behov for eget tellekorps. Raisa Markov bistod med det tekniske ved voteringene.

g. Godkjenning av dagsorden
Ordstyrer orienterte om dagsorden, inkludert planer for pauser undervegs.
Thomas Eriksen stilte et oppklaringsspørsmål. Ordstyrer svarte.
Det var kommet inn to forslag til endring i dagsorden.
Forslag 1, fra Jon Lurås:
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Tillegg i møtereglene, plassert til slutt i §16 Valg: “Det skal være minst et minutt
pause etter hver votering.”
Forslag 2, fra Jon Lurås:
Tillegg i møtereglene, plassert til slutt i §12 Frister: "I forkant av hver plass kan
delegasjonsleder be om en pause på inntil 3 minutter. Hver delegasjon kan be om
inntil 2 slike pauser.”
Jon Lurås orienterte om bakgrunnen for begge forslagene.
Begge forslagene ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Dagsorden ble godkjent med de to vedtatte tilleggene.

f. Godkjenning av møteregler
Forslag til møteregler var vedlagt innkallingen.
Ordstyrer gikk gjennom møtereglene.
Det var ingen forslag til endringer i møtereglene.
For at stemmetallene skal kunne føres i protokollen og vises på skjermen for
møtedeltagerne, må alle kandidater godkjenne dette, ifølge møtereglene.
Alle kandidatene godkjente føring av stemmetallene i protokollen.
Alle kandidatene godkjente vising av stemmetallene for møtedeltagerne.
Thomas Eriksen stilte et oppklaringsspørsmål om voteringsprosedyren.
Raisa Markov og Jon Lurås svarte.
Det ble understreket at stemmegivningen er hemmelig.
Vedtak:
Forslaget til møteregler ble godkjent, med de to tilleggene som allerede
var vedtatt under 1g.
Se vedlegg nederst i dette referatet.
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Sak 2
Valg av kandidater til stortingsvalget 2021
2a.

Nominasjonskomiteens orientering
Gjermund Gjestvang la frem og redegjorde for nominasjonskomiteens forslag til
valgliste for stortingsvalget 2021.
Nominasjonskomiteens innstilling:
1. Marion Godager Tveter
1979
2. Sindre Sørhus
1980
3. Suhur Lorch-Falch
1974
4. Malin Kristiansen
1994
5. Camilla Tysland Lillehagen 1989
6. Katrine Aalstad
1976
7. Jon Lurås
1961
8. Thomas Eriksen
1977
9. Kjetil Vangløkken
1969
10. Runhild Dammen
1973
11. Thomas August Solberg
2001
12. Sonja Vatn
1976
13. Hege Sjølie
1969

2b.

Oslo
Tynset
Eidskog
Ringsaker / Grønn ungdom
Ringsaker
Hamar
Løten
Ringsaker
Hamar
Tynset
Elverum / Grønn ungdom
Løten
Stange

Spørsmål og debatt
Det var ingen oppklarende spørsmål til nominasjonskomiteen.
Det ble åpnet for generell debatt om helheten i nominasjonskomiteens forslag.
Innlegg ved Jon Lurås. Replikk fra Thomas Eriksen.
Det forelå ikke noe alternativt forslag til liste.

2c.

Votering og appeller
Ordstyrer orienterte om voteringen ved personvalg, inkludert den tekniske løsningen.
Det ble votert over plassene på lista enkeltvis fra toppen, med støtteappeller der det
var kampvoteringer. Til plasser der det var flere kandidater, ble det votert mellom
alle kandidatene, kandidaten med færrest stemmer ble fjernet fra voteringen, og det
ble votert igjen inntil én kandidat fikk mer enn halvparten av stemmene, jf
møtereglenes §16.
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Plass 1
Kandidater
Marion Godager Tveter
Katrine Aalstad
Thomas Eriksen
Suhur Lorch-Falch
Jon Lurås

Foreslått av:
Nominasjonskomiteen
Anne Nielsen
Michael Vester
Hilde Rigmor Amundsen
Sonja Vatn

Nominasjonskomiteen redegjorde for sin innstilling.
Forslagsstillerne redegjorde for sine forslag.
Kandidatene holdt sine valgtaler.
Ellen Fjestad holdt støttetale for Marion Godager Tveter.
Michael Vester holdt støttetale for Thomas Eriksen.
Sara Lorch-Falch holdt støttetale for Suhur Lorch-Falch.
Karina Ødegård holdt støttetale for Jon Lurås via innspilt video.
Anne Nielsen holdt støttetale for Katrine Aalstad.
Votering.
24 stemmeberettigede var til stede ved voteringen.
Resultat:
Jon Lurås ble valgt med 13 stemmer mot 10.
1 stemme ble ikke avgitt.

Plass 2
Kandidater
Sindre Sørhus
Thomas Eriksen
Katrine Aalstad

Foreslått av:
Nominasjonskomiteen
Siri Standal
Katrine Aalstad

Oppklaringsspørsmål fra Katrine Aalstad. Ordstyrer svarte.
Nominasjonskomiteen redegjorde for sin innstilling.
Forslagsstillerne redegjorde for sine forslag.
Sindre Sørhus og Thomas Eriksen holdt sine valgtaler.
Anne Vanem holdt sin støttetale for Sindre Sørhus.
Siri Standal holdt sin støttetale for Thomas Eriksen.
Terje Selnes holdt sin støttetale for Katrine Aalstad.
Votering.
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24 stemmeberettigede var til stede ved voteringen.
Resultat:
Sindre Sørhus ble valgt med 13 stemmer mot 11.

Plass 3
Kandidater
Suhur Lorch-Falch

Foreslått av:
Nominasjonskomiteen

Det forelå ingen andre forslag.
Resultat:
Suhur Lorch-Falch ble valgt ved akklamasjon.

Plass 4-6
Kandidater
4. Malin Kristiansen
5. Camilla Tysland Lillehagen
6. Katrine Aalstad

Foreslått av:
Nominasjonskomiteen
Nominasjonskomiteen
Nominasjonskomiteen

Det forelå ingen andre forslag.
Resultat:
Nominasjonskomiteens innstillinger til plass 4-6 ble valgt ved
akklamasjon.

Plass 7-12
Etter at Jon Lurås ble valgt til førsteplass, forelå det ikke noe forslag til plass 7.
Nominasjonskomiteen hadde ikke noe nytt forslag.
Thomas Eriksen, som var innstilt på plass 8, foreslo seg selv på plass 7.
Ordstyrer foreslo å flytte kandidatene på plass 8-13 ett hakk opp.
Resultat:
Ordstyrers forslag ble vedtatt ved akklamasjon.
Alle kandidater på plass 8-13 ble flyttet ett hakk opp til plass 7-12.

Plass 13
Det forelå ikke noe forslag til plass 13.
Siri Standal ble foreslått av Thomas Eriksen.
Martin Løken ble foreslått av nominasjonskomiteen ved Terje Olav Lie Amundsen.
Siri Standal trakk sitt kandidatur.
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Resultat:
Martin Løken ble valgt ved akklamasjon.

Vedtatt valgliste til stortingsvalget 2021
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Jon Lurås
Sindre Sørhus
Suhur Lorch-Falch
Malin Kristiansen
Camilla Tysland Lillehagen
Katrine Aalstad
Thomas Eriksen
Kjetil Vangløkken
Runhild Dammen
Thomas August Solberg
Sonja Vatn
Hege Sjølie
Martin Løken

Avslutning
Fylkesstyrets leder og nyvalgt førstekandidat Jon Lurås holdt avslutningstale og hevet møtet
kl 13:06.
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Vedtatte møteregler
Møtereglene som ble vedtatt i sak 1g/1f.

Generelt
§1 - Formalia
Møtereglene regulerer nominasjonsmøtet til HEDMARK VALGKRETS 2020. Møtereglene er
underlagt partiets retningslinjer for nominasjonsprosess, samt fylkeslagets og partiets
vedtekter. Dersom det er uoverensstemmelser mellom møteregler, retningslinjer og
vedtektene, er vedtektene styrende.
Møtereglene vedtas med alminnelig flertall. Møtereglene kan endres med 2/3-flertall.
Nominasjonsmøtet skal vedta dagsorden. Dagsorden regulerer rekkefølge og omtrentlig
tidsbruk for saksbehandlingen.
Dagsorden vedtas, og endres, med alminnelig flertall.

§2 - Opptreden på møtet
På møtet skal medlemmene opptre med respekt for hverandre og møtet, på en måte som best
mulig bidrar til at det fattes avgjørelser på en saklig og ryddig måte.
Personangrep og usaklige kommentarer skal påtales av ordstyrerne, og ved gjentatte eller
grove tilfeller skal taleren beordres ned fra talerstolen. Utilbørlig påvirkning av møtet
(grimaser, meldinger, plakater, signaler osv.) er forbudt. Ved grove tilfeller skal medlemmet
som utfører dette bortvises fra møtet.

Representasjon
§3 - Stemmeberettigede
Alle medlemmer kan melde inn benkeforslag til nominasjonslista i forkant av møtet.
Påmeldte delegater har tale-, forslags- og stemmerett under møtet. Delegatene må være
medlemmer som har betalt kontingent inneværende eller foregående år og meldt seg på det
digitale nominasjonsmøtet innen fristen, har tale-, forslags- og stemmerett. Nye medlemmer
og medlemmer som melder seg inn igjen etter opphold, får stemmerett og blir valgbare 4
uker etter at kontingenten er betalt. Medlemmer av partiets sideorganisasjoner (jf §6) har
stemmerett i partiets møter og organer når medlemskapet er gyldig etter organisasjonenes
egne vedtekter.
Kandidater til stortingslista, forslagsstillere og støttetalere, som ikke er delegater, har talerett
i møtet.

9 av 12

§4 – Andre gjester
Alle som ønsker det, kan overvære nominasjonsmøtet på stream uten tale-, forslags- eller
stemmerett.

§5 - Lukkede dører
Møtet kan ved alminnelig flertall vedta å holde møtet for lukkede dører og avslutte streamen.
Et slikt vedtak medfører at kun stemmeberettigede (jf. §3), teknisk support og møteledelsen
har anledning til å overvære møtet.

Saksgang og konstituering
§6 - Oppstart av møtet
Nominasjonsmøtet velger ordstyrere, tellekorps, referenter og protokollundertegnere.
Valglisten må undertegnes av 2 medlemmer av fylkesstyret som har stemmerett i
valgdistriktet. Deretter behandles forretningsorden og dagsorden. Etter dette følger møtet
vedtatt dagsorden.

§7 - Ordstyrernes fullmakter
Ordstyrerne skal foreslå tilpasninger til dagsorden, møtereglene, taletid, voteringsorden o.l.
for å sikre en forsvarlig demokratisk behandling av møtets saker. Ordstyrerne skal påtale
upassende oppførsel på møtet. Endringer som innebærer at rekkefølgen på saker endres,
eller større endringer av dagsorden skal voteres over. Ordstyrerne gis fullmakt til å innstille
på voteringsorden i alle saker.
Ordstyrer skal prioritere førstegangstalende, og kan endre rekkefølgen på talelisten for å
skape en bedre kjønns- og aldersbalanse, samt geografisk fordeling av talere.

§8 - Referenter og protokoll
Det velges minst én referent til å føre møtets protokoll. Det skal til enhver tid være en
referent som fører protokollen. Protokollen skal inneholde hvilke saker som blir behandlet,
hvem som hadde ordet, alle forslag og alle voteringer. Der det blir tatt opptelling, skal
stemmetallene føres i protokollen, unntatt ved personvalg. Dersom alle kandidatene
samtykker, kan stemmetallene fra et personvalg føres i protokollen.

Debatter
§ 9 - Innlegg og replikk
Møtedeltakere med talerett ber om ordet til innlegg ved å tegne seg digitalt. Innlegg er på tre
minutter. På hvert innlegg gis det anledning til to replikker à ett minutt, samt svarreplikk på
ett minutt. Replikken må brukes til å være uenig med eller stille spørsmål til momenter
presentert i innlegget.
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Dersom en taler ikke respekterer taletiden, skal ordstyrer påtale dette. Hver taler skal gis
beskjed fra ordstyrerbordet når det er 30 og 15 sekunder igjen av taletiden.

§10 - Saksinnledning
Til saken valg gis det anledning til en innledning av nominasjonskomiteen på inntil fem
minutter, med mindre noe annet er bestemt i dagsorden.

Forslag og valg
§12 - Frister
Fristen for å levere alternative nominasjonslister, som skal ligge til grunn for votering, er ved
møtestart.
Frist for forslag på nye kandidater til konkrete plasser er ved starten av behandlingen av
selve lista i møtet. Ordstyrer plikter å spørre om det finnes andre kandidater til noen av
plassene før votering. Det er mulig for kandidater som har tapt valg på en høyere plassering,
å bli foreslått som kandidat på en lavere plass i forkant av hver plass.
I forkant av hver plass kan delegasjonsleder be om en pause på inntil 3 minutter. Hver
delegasjon kan be om inntil 2 slike pauser.

§13 - Grunnlag for avstemming
På nominasjonsmøtet legges nominasjonskomiteens forslag til grunn. Hvis det er dissens i
komitéen, legges flertallets forslag til grunn.
Medlemmer av valgkretsen, eller en sideorganisasjon, kan fremme et fullstendig alternativt
listeforslag som skal ligge til grunn. Dersom dette er levert innen fristen, settes det opp mot
nominasjonskomiteens innstilling. Vinner av kampvoteringen ligger til grunn for resten av
avstemningene.

§14 - Avstemninger
Ordinær avstemning skjer gjennom å trykke på ikonene “Yes” eller “No” under kontrolltavlen
for møtedeltagere i Zoom.
Ingen skal forlate eller komme inn i møtet før stemmegivningen er avsluttet.
Personvalg avholdes skriftlig og anonymt dersom det er mer enn én kandidat til et verv, eller
dersom minst én delegat krever det.

§15 - Benkeforslag
Endringsforslag må stilles til en bestemt plass på listen. Det er ikke adgang til å foreslå at en
person skal settes inn på listen på en bestemt plass, og at øvrige navn skal forskyves nedover.
Forslagstillere som foreslår endringer på de første fem plassene, får anledning til å begrunne
forslaget i et innlegg på talerstolen (jf. §16).
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§16 - Valg
Nominasjonskomiteen skal redegjøre for sin innstilling.
Listen stemmes over i synkende rekkefølge fra 1.plass. Kun avgitte ja- og nei-stemmer telles
med i voteringene. Ikke-avgitte eller avholdende stemmer telles ikke.
De tre øverste plassene skal voteres over hver for seg. Dersom det er flere kandidater til en
plass lenger ned på listen, skal også denne plassen voteres over enkeltvis.
Dersom det kun foreligger ett forslag til en eller flere av de øvrige plassene på listen, og ingen
forlanger skriftlig votering, kan valgene gjøres ved akklamasjon. De kan også voteres i blokk,
så fremt ingen stemmeberettigede krever at en plass voteres separat eller skriftlig.
Dersom det er flere kandidater til én listeplass, enten som følge av delt innstilling eller
benkeforslag, gjelder følgende:
1. Ordstyrer spør om det finnes andre kandidater. Dersom det gjør det:
a. Nominasjonskomiteen redegjør for sin innstilling av kandidaten.
Forslagsstiller for hver øvrig kandidat holder en redegjørelse for sin kandidat
på inntil to minutter.
b. Hver kandidat holder valgtale på inntil to minutter.
c. Det gis anledning til en støttetaler som får inntil to minutter.
2. Dersom det finnes flere kandidater, eller dersom noen krever det, skal det avholdes
skriftlig valg. Følgende rutiner gjelder i skriftlig valg:
a. Delegatene får mulighet til å stemme på én av de aktuelle kandidatene, eller
stemme blankt, i “Poll”-funksjonen i Zoom
b. Dersom en kandidat har fått mer enn halvparten av stemmene, utenom
forkastede og blanke stemmer, er kandidaten valgt.
c. Dersom ingen av kandidatene har mer enn halvparten av stemmene, tas
kandidaten med færrest stemmer ut av valget og man fortsetter fra steg 2a-d.
d. Dersom det oppstår stemmelikhet, avholdes det nytt valg. Ved stemmelikhet
med to kandidater er den innstilte kandidaten valgt. Dersom ingen av
kandidatene er innstilt, foretas loddtrekning.
Det skal være minst ett minutt pause etter hver votering.
Dersom det ikke finnes andre kandidater og det ikke kreves skriftlig votering, er den innstilte
valgt ved akklamasjon.
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