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Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 
Landsmøtet 2022 

 
 

FORSLAG TIL DAGSORDEN 
 

1. Åpning 
- eget program 

 
2. Konstituering 

a) Fullmaktenes godkjenning 
b) Dagsorden og forretningsorden 
c) Valg av redaksjonskomiteer 
d) valg av dirigenter og sekretærer 
e) Valg av to til å undertegne protokollen 

 
3. Forbundets årsmeldinger for perioden 2018 – 2021 

 
4. Informasjon om forbundets regnskaper, revisjonsberetninger og 

innberetninger fra kontrollkomiteen for perioden 2018 – 2021 
 

5. Forbundets vedtekter - revisjon 
 

6. Muligheter og utfordringer i kriminalomsorgen 
 

7. Lønn og arbeidstid - veien videre 
 

8. Handlingsprogram 2022-2026 
 

9. Andre forslag   
 

10. Bevilgninger 
 

11. Valg 
 

12. Avslutning 
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Forslag til 
 

FORRETNINGSORDEN 
  
 
 

1. Møtets forhandlinger er offentlige i den utstrekning landsmøtet ikke 
vedtar noe annet. 

  
2. Til å lede møtet velges fire dirigenter. Dirigentene ordner innbyrdes 

møtenes ledelse. Til å føre protokollen velges to sekretærer. 
 

3. Ingen har rett til å få ordet mer enn to ganger til samme sak. Med unntak 
av innledningsforedrag er taletiden 10 minutter første gang og 5 minutter 
andre gang. Dirigenten har rett til å stille forslag om ytterligere 
tidsbegrensning og strek med inntegnede talere. Til forretningsorden gis 
ingen ordet mer enn en gang og høyst ett minutt til hver sak. Talerne skal 
tale fra anvist plass i salen. 

  
4. Forslag fremmes i møtesystemet MyMeet. Innsendte forslag anses som 

opptatt. Etter at det er satt strek med de inntegnede talere kan ikke nye 
forslag tas opp eller trekkes. Forslag som ikke har noen forbindelse med 
de sakene som er ført opp på dagsorden, kan ikke behandles. 

  
5. Alle saker, hvor vedtektene ikke fastsetter noe annet, avgjøres med 

alminnelig flertall. 
 
6.  I protokollen innføres forslag, avstemminger og vedtak.   
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