
Vedtektsendringer til Sak 1: 
 
 
FRA: 
3.2 Kjerneprogrammet revideres når foregående landsmøte har bestemt det og nedsatt programkomité for 

dette formålet. Ved endring av kjerneprogrammet vedtas hvert enkelt forslag med alminnelig flertall. 
 
TIL: 
3.2 Kjerneprogrammet revideres når foregående landsmøte har bestemt det og nedsatt programkomité for 

dette formålet, eller via initiativer på Forenklede Digitale Landsmøter. Ved endring av kjerneprogrammet 

vedtas hvert enkelt forslag med alminnelig flertall. 
 
 

FRA: 
3.3 Valgprogrammet revideres av landsmøtet de årene det er stortingsvalg. Foregående landsmøte velger 

programbanden. Valgprogram og andre delprogrammer skal være innenfor rammene av kjerneprogrammet 

og vedtas med alminnelig flertall. 
 
TIL: 
3.3 Valgprogrammet revideres av landsmøtet eller via initiativer på Forenklede Digitale Landsmøter de 

årene det er stortingsvalg. Foregående landsmøte velger programkomiteen. Valgprogram og andre 

delprogrammer skal være innenfor rammene av kjerneprogrammet og vedtas med alminnelig flertall. 
 
 
FRA: 
§ 7 Ekstraordinært landsmøte 
7.1 Det kan ved behov avholdes ekstraordinære landsmøter. Sentralstyret kan beslutte å innkalle til 

ekstraordinært landsmøte med alminnelig flertall. 

7.2 Sentralstyret skal med minst 3 ukers varsel innkalle til ekstraordinært landsmøte, hvis 20% av 

medlemmene skriftlig anmoder styret om dette eller hvis minst halvparten av fylkesstyrene krever det. 

Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle den eller de saker som er angitt i innkallingen til møtet. 

 
TIL: 
§ 7 Ekstraordinært landsmøte og Forenklede Digitale Landsmøter (FDL) 
7.1 Det kan ved behov avholdes ekstraordinære landsmøter. Sentralstyret kan beslutte å innkalle til 

ekstraordinært landsmøte med alminnelig flertall. 

7.2 Sentralstyret skal med minst 3 ukers varsel innkalle til ekstraordinært landsmøte, hvis 20% av 

medlemmene skriftlig anmoder styret om dette eller hvis minst halvparten av fylkesstyrene krever det. 

Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle den eller de saker som er angitt i innkallingen til møtet. 

7. 3 Forenklede Digitale Landsmøter (FDL) 
7.3.1 dersom minst 10 % av medlemmene fremmer et forslag, så skal det innen 30 dager igangsettes en 

hel-digital prosess med landsmøte-myndighet ovenfor forslaget. 
7.3.2 et forslag til avstemning (initiativ) foreligger straks det har oppnådd nok støtte i henhold til §7.3.1. 
7.3.3 ordinære regler for stemmerett og avstemning foreligger. 
7.3.4 det skal foreligge minst 14 dager mellom innsending av initiativ før det igangsettes åpen diskusjon og 

avstemning. 
7.3.5 det skal foreligge minst 7 dager åpen diskusjon før avstemning for hvert FDL, avstemning skal være 

åpen i 7 dager for hvert FDL. 
7.3.6 identiske forslag (initiativ) kan ikke fremmes flere ganger innenfor et kalenderår. 
7.3.7 lignende forslag (initiativ) innenfor samme kalenderår kan forkastes av programkomiteen, spesielt 

ved vedvarende gjentakelser. 
7.3.8 det er ikke anledning til å fremlegge forslag (initiativ) eller avholde FDL mellom siste uke i juni og 

første uke i august, eller mellom siste uke i desember og første uke i januar, heller ikke i perioden mellom 
30 dager før og 30 dager etter avsluttet ordinært landsmøte. 
7.3.9 Piratkodeksen kan kun endres på ordinært landsmøte, og kan kun endres ved 2/3 flertall. 


