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Forretningsorden for Ungdommens kirkemøte 2008  

            
Plenumsarbeid 
1. Ungdommens kirkemøte arbeider gjennom plenumssamlinger og komiteer. 
 
2. Møtet ledes av tre dirigenter. Disse behøver ikke være blant delegatene. 
Møteledelsen plikter å lede forhandlingene i tråd med de regler som til enhver tid 
gjelder for Ungdommens kirkemøte og vanlig møteskikk.  
 
3. Ved møtets begynnelse velges et tellekorps og referenter som retter seg etter 
møteledelsens anvisninger under møtets gang 
 
4. Delegatene tegner seg til innlegg ved håndsopprekning. Det gis anledning til inntil 
to korte replikker og en svarreplikk til hvert innlegg for å oppklare misforståelser, svare 
på spørsmål eller lignende  
 
5. Møteledelsen skal, når det er påkrevet, regulere taletid og anledning til  replikk. 
Når møteledelsen ønsker å sette strek, skal det gis adgang til å tegne seg under neste 
talers innlegg. Møteledelsen har anledning til å redigere talerlisten for å få fram 
høydepunkter i debatten. 
 
6. Den som tegner seg til forretningsorden, dagsorden, voteringsorden eller for 
saksopplysning, skal få ordet umiddelbart etter pågående taler. Forslag om å avbryte en 
sak, oppheve at strek er satt eller gå direkte til avstemning, tas direkte opp til votering. 
 
7. I saker der det skal fattes vedtak, skal behandling i hovedsak skje både i komiteer 
og plenumssamlinger. En sak går først til behandling i en komité, som diskuterer seg 
fram til en felles uttalelse, som legges fram for møtet i plenum. En sak kan behandles 
flere ganger i plenum eller komité. Dersom en komité kommer med en delt innstilling, 
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skal både flertallets og mindretallets innstilling legges fram for plenumssamlingen. 
Saker kan også behandles direkte i plenum. 
 
8. Delegatene har frammøteplikt til alle komité- og plenumssamlinger. Fravær skal 
godkjennes av henholdsvis komitéleder og dirigentskapet etter skriftlig søknad. 
 
9. Ungdommens kirkemøte kan gi gjester og andre inviterte talerett. En representant 
for Metodistkirkens Ungdomsforbund inviteres til å delta på Ungdommens kirkemøte, 
herunder komitémøtene, med møte og talerett.  
 
Komitèarbeid 
10. Kirkerådets sekretariat setter sammen komiteene ut fra de behov man finner er til 
stede, og oppnevner en leder til hver komité. Lederen har ansvar for å koordinere 
komiteens arbeid 
 
11. Hver komité skal ha nødvendig sekretærhjelp. 
 
12. Komiteen velger den arbeidsform og organisering som den finner mest 
hensiktsmessig, herunder opprettelse av underkomiteer. 
 
13. For at en komité skal være vedtaksdyktig, må 2/3 av medlemmene være til stede. 
 
14. Komiteen presenterer sin innstilling ved begynnelsen av behandlingen av den 
saken komiteen har hatt til behandling. Dersom komiteen leverer en delt innstilling, skal 
mindretallet også få presentere sitt syn. Det gis like lang taletid til flertall og mindretall. 
 
Avstemninger og valg 
15. Før man går til votering, redegjør møteledelsen for voteringsorden. Møteledelsen 
avgjør voteringsorden i overensstemmelse med god møteskikk, slik at forslag blir tatt 
opp til votering i logisk rekkefølge 
 
16. Avstemning foretas ved at det vises stemmetegn eller ved skriftlig avstemming. 
Stemme kan bare avgis ved personlig frammøte. Beslutninger fattes med simpelt 
flertall. Delegater til Ungdommens kirkemøte har stemmeplikt. UKM kan vedta å 
fravike dette prinsippet i enkeltsaker. 
 
17. Ungdommens kirkemøte sender 4 representanter med tale og forlagsrett til å delta 
på Kirkemøtet. 3 representanter velges av Ungdommens kirkemøte og 1 representant 
utnevnes av Utvalg for ungdomsspørsmål.  
 
Annet 
18. Kirkerådets sekretariat får fullmakt til å rette skrivefeil og til å gjøre redaksjonelle 
endringer i protokollen. 
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