
Sak 8  Resolusjoner  
 
Vedlegg: 

• Innsendte forslag til resolusjoner og styrets innstilling ettersendes 05.april 
 
8.a  Presentasjon og debatt 
Styret vil legge frem sin innstilling i presentasjonen av saken på Årsmøtet.  
Forslagstillere vil få mulighet til å presentere sine forslag under diskusjonen av saken på 
Årsmøtet. Redaksjonskomiteen vil legge frem sin innstilling før votering på Årsmøtet. 
 
Resolusjoner er et viktig tilleggsinstrument for å konkretisere politiske standpunkt og påvirke 
hva Arbeidsutvalget skal mene og/eller jobbe for i kommende perioder. Resolusjoner er 
Årsmøtets utspill til medier, politikere og andre aktuelle mottakere. Resolusjonene skal 
gjenspeile politikken SAIH har i aktuelle saker, samt saker der Årsmøtet mener organisasjonen 
bør fremme sin mening. Dette er en måte å gjøre mediene og andre oppmerksomme på SAIHs 
politikk.  
 
Alle med forslagsrett på Årsmøtet kan levere forslag til resolusjoner. Man kan selv foreslå hvor 
resolusjonene skal sendes, men det er ikke nødvendig. Dette kan Styret gjøre i ettertid, alt etter 
hva som er formålstjenlig. Det er mulig å fremme nye resolusjoner for SAIH og/eller foreslå 
oppdateringer av allerede vedtatte resolusjoner.  
 
For at forslag til resolusjoner skal kunne behandles av styret og være del av 2.utsending av 
sakspapirer til Årsmøtet må forslag sendes til SAIH sentralt innen 28.mars. Det er mulig å 
fremme forslag helt frem til strek settes i behandling av saken på selve Årsmøtet.  
 
Årsmøtet skal diskutere og ta stilling til resolusjonene som blir presentert under debatten. 
Under debatten er det mulig å foreslå endringer i de foreslåtte resolusjonene. Det anbefales å 
levere inn resolusjoner på forhånd av debatten, slik at Årsmøtet har mulighet til å sette seg 
godt inn i forslagene. Frist for innlevering av resolusjoner til ordstyrerbordet er før strek settes 
i debatten om resolusjoner på Årsmøtet.  
 
Vær oppmerksom på at redaksjonskomiteen for resolusjoner vil ha mandat til å foreslå et nytt 
forslag til resolusjonen, med endringer i språk og oppsett, så lenge meningsinnholdet ivaretas. 
Eventuelt nytt forslag vil da settes opp mot det opprinnelige forslaget i voteringen. 
 
8.b Votering 
Resolusjonsforslagene vil bli votert over ett av gangen, med mindre annet er spesifisert i 
forretningsorden.  
 
Forslag til vedtak og styrets innstilling ettersendes 5.april.  
 


