
D A ( 1 S 0 R D E N
for

Det norske Arbeiderpartis ekstraordinære 
landsmøte

i Oslo den 28—29 januar 1927.

1. Møtets åpning og konstituering, 
a ) Fullmaktenes godkjennelse.
b) Vedtagelse av forretningsorden.
c) Valg av ordstyrere, sekretærer og komitéer.

2. Beretninger, regnskaper og budgetter.

Klassesamliugen.
a) Det organisatoriske og prinsipielle grunnlag.
b) Stortingsprogram, kommuneprogram og taktikken ved valgene.
c) Partiets lover og stillingen til kvinne- og ungdomsorganisa

sjonen.
d) Pressespørsmål.

4. Innstilling på partiets representanter i central- og landsstyre.
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Forslag til forretniiissorrten.

Til å lede landsmøtets forhandlinger velges 3 ordstyrere, som 
•'ekselvis og efter sig imellem avgjort orden, leder landsmøtets forhand
linger. Ønsker den ledende ordstyrer å deltu i debatten, skal han over
late ordstyrerplassen til den annen ordstyrer.

Den ledende ordstyrer bør søke å få behandlingen av den forelig- 
^'ende sak avshittet i hvert enkelt møte og har derfor rett til å stille  
forslag om debattens avslutning med de inntegnede talere samt tids
begrensning for talerne.

Når det er vedtatt å sette strek med de inntegnede talere, kan ikke 
andre talere inntegnes enn forslagsstilleren, ordføreren for den forslags
stillende avdeling eller et nedsatt utvalgs ordfører.

Til å føre forhandlingsprotokollen velger møtet 4 sekretærer.
Protokollen skal inneholde diskiisjonsemnene og de i forbindelse 

med disse fremsatte forslag og fallne beslutninger.
Det avholdes to møter daglig, nemlig formiddagen kl. 9—2, efter

middagen fra kl. 4—7.
Alle forslag skal fremlegges skriftlig til ordstyreren, undertegnet 

med forslagsstillerens navn.
Efter at det er vedtatt å sette strek med de inntegnede talere, kan 

intet forslag stilles.
Alle avstemninger med undtagelse av styrevalgene foregår ved 

håndsoprekning. Kun når ordstyreren er i tvil eller når 10 represen
tanter forlanger det, foregår avstemningen ved navneoprop. Ved av
stemning ved navneoprop inntegnes representantenes stemmegivning i 
protokollen.

Ved hvert formiddagsmøtes begynnelse opleser den fungerende 
f-’ekretær protokollen for den foregående dag, og dens godkjennelse settes 
under avstemning. Protokollen for møtets siste dag refereres til god
kjennelse i landsstyret.

Forslagsstillere eller innledere har rett til å benytte ubegrenset 
tid til innledningsforedrag, 10 minutter til første og 5 minutter til 
annen replikk. Ingen av de øvrige representanter har rett til å ha ordet 
mere enn 3 ganger i  samme sak og henholdsvis 15, 10 og 5 minutter, 
med mindre møtet gir sitt samtykke.

Representa,nter som forlanger ordet til forretningsorden, tilståes 
ikke mere enn 1 minutts taletid.



Klassesamlingen.
F or (Infjsoi-deiieus punkt 8 a, b oji; c ., henvises til  den for sarnlings- 

kou*>ressen medsendte tryk te  dafisorden.

For punkt d. pressespørsmål, vil forslag bli frem lagt på lands
møtet.


