
FORKLARING AV ORD OG UTTRYKK SOM KAN BLI BRUKT UNDER 
LANDSMØTET ELLER I SAKSPAPIRENE 

 
Både i forkant og under landsmøtet kan det bli brukt ord og uttrykk som kan være vanskelige å forstå, 
eller som ikke gir mening. Dette dokumentet kan forhåpentligvis hjelpe med å indentifisere noen av 
disse begrepene, men ikke vær redd for å spørre noen hvis du usikker. Hvis du er usikker, så er det stor 
sjanse for at noen andre også er det!  
 
Listen er i alfabetisk rekkefølge.  
 
ADMINISTRASJONEN  
Administrasjonen, eller kontoret, er de som jobber i LFB. Administrasjonen blir ikke valgt på 
landsmøtet. Administrasjonen har hovedansvar for å følge opp erfaringskonsulentordningen, leirer- 
og samlinger og andre daglige ting i LFB. 
 
ALLMØTE  
Allmøtene er møtene som er i forkant av landsmøtet. I LFB har vi allmøter 5 steder: Øst, Sør, Vest, 
Midt og Nord. På disse møtene møtes medlemmer som bor innenfor regionen for å snakke sammen 
om hva de tenker er viktig at sine representanter snakker om og stemmer for på landsmøtet. På 
hvert allmøte kan det velges inntil 6 representanter, eller delegater som er begrepet vi bruker. Disse 
6 skal representere alle medlemmene som bor på sitt sted. 
 
DAGSORDEN ELLER TIDSPLAN  
Dagsorden eller tidsplan er ordet noen av oss bruker når vi snakker om programmet til landsmøtet. 
For eksempel kan ordstyrer si: Ifølge tidsplanen er det nå lagt inn en pause. Det betyr at det står i 
programmet at det skal være en pause. 
 
DELEGAT  
En delegat er de som representerer sin region på landsmøtet. Det er kun de som er delegater som 
har talerett, stemmerett og mulighet til å legge frem forslag på landsmøtet. 
 
FORRETNINGSORDEN  
Forretningsorden er et dokument som forklarer reglene for landsmøtet. For eksempel står det i 
forretningsorden at man kun kan snakke i tre minutter av gangen når man får ordet. Det er 
landsmøtet som bestemmer forretningsorden. 
 
FORSLAGSRETT  
Å ha forslagsrett betyr at man kan foreslå nye ting til landsmøtet. Siden landsmøtet i år er digitalt, må 
delegatene sende inn disse forslagene i forkant av møtet. For eksempel kan Knut som representerer 
region nord ønske at LFB skal mene at ettervernet til barnevernsbarn skal vare til de er 32 år. Siden 
Knut er valgt som delegat i sin region kan han sende inn det til administrasjonen som et forslag. 
 
INNKALLING  
Innkalling er nesten det samme som en invitasjon. Alle medlemmene i LFB fikk en mail hvor de ble 
invitert til landsmøtet via allmøtene i sin region. Dette var innkallingen til landsmøtet. 
 
INNLEGG 
Å holde ett innlegg betyr at man sier noe til landsmøtet. 
 
INNSTILLING  
I sakspapirene til landsmøtet har man noe som heter saksfremlegg, det er de arkene som ligger før 



en sak. I sakspresentasjonene står det alltid en innstilling. Innstilligen er anbefalingen fra de som 
legger frem saken til hvordan landsmøtet bør stemme i saken.  
 
KONTROLLKOMITE 
Kontrollkomiteen er en gruppe mennesker valgt av landsmøtet til å sjekke om styret og 
administrasjonen i LFB gjør jobben sin etter vedtektene og andre regler i organisasjonen. De har et 
spesielt ansvar for å sjekke at alle gjør det landsmøtet har bestemt. 
 
LANDSMØTE  
Landsmøtet til Landsforeningen for barnevernsbarn er vår høyeste myndighet. Det betyr at det er 
landsmøtet som bestemmer hva alle i LFB skal jobbe med. Landsmøtet bestemmer ved å stemme 
over forslag som blir lagt frem. 
 
ORGANISATORISK PLATTFORM  
Den organisatoriske plattformen til LFB er et støttedokument til vedtektene. Enkelt forklart er 
vedtektene loven og organisatorisk plattform skal forklare loven litt mer i detalj der det trengs. 
 
POLITISK PLATTFORM  
Den politiske plattformen i LFB er meningene til organisasjonen. Den brukes for eksempel når 
erfaringskonsulentene til LFB er ute og representerer. Da er det politisk plattform som danner 
grunnlaget for hva de skal si på vegne av organisasjonen.  
 
REGION 
I LFB deler vi Norge opp i 5 ulike deler: Øst, Sør, Vest, Midt og Nord. Disse delene kaller vi regioner.  
 
REPLIKK  
Når landsmøtet ikke er digitalt skiller man på korte og lange innlegg. I år skiller vi ikke på det å holde 
innlegg og gi en replikk, så det er ikke så viktig at du vet forskjellen. Det kommer likevel kanskje til å 
være noen som for eksempel sier: Jeg vil gi en replikk til det Rebekka sa i stad. Da betyr det at de vil 
kommentere på det Rebekka sa, og ikke noe helt nytt. 
 
SAKSLISTE  
En saksliste er listen over alle sakene landsmøtet skal gjennom. 
 
SAKSPAPIRER  
Sakspapirene er alle dokumentene man skal gjennom på landsmøtet. For eksempel er politisk 
plattform et sakspapirer som skal diskuteres og stemmes over på landsmøtet. 
 
SETTE STREK  
Ordstyreren på landsmøtet kan når debatten nærmer seg slutten i følge programmet si at det skal 
settes strek. Det betyr at debatten skal avsluttes. 
 
SKOLERING 
Dagen før landsmøtet skal alle delegatene få opplæring. Opplæringen går ut på å lære litt mer om 
hvordan landsmøtet fungerer. For eksempel hvordan man stemmer, hvordan man ber om ordet og 
hvordan man oppfører seg i en debatt. 
 
STEMMERETT  
Det er delegatene på landsmøtet som har stemmerett. Det å ha stemmerett betyr at du har mulighet 
til å stemme (være med på å bestemme) på de forskjellige sakene på landsmøtet. For eksempel: Sara 
foreslår at Landsforeningen for barnevernsbarn skal bytte navn til Norsk organisasjon for 
barnevernsbarn. De som har stemmerett, kan da være med å bestemme om det skal bli sånn som 



Sara vil eller ikke. 
 
STYRET  
Det er styret som bestemmer mellom landsmøtene. Det er seksmedlemmer i styret, og alle disse blir 
valgt på landsmøtet. Styret har et spesielt ansvar for å følge opp at LFB gjør den jobben landsmøtet 
har bedt organisasjonen om å gjøre. I tillegg gir de oppgaver til administrasjonen og utvikler ny 
politikk. 
 
TALERSTOL  
Når landsmøtet ikke er digitalt er talerstolen der man står når man skal si noe til landsmøtet. Det kan 
fortsatt være noen som kommer til å si at de «står på talerstolen» når de snakker, selv om møtet er 
digitalt. Det betyr egentlig bare at det er de som står foran landsmøtet og snakker. 
 
TELLEKORPS  
Et tellekorps er noen (ofte to) mennesker som er valgt av landsmøtet til å telle stemmer. Det er 
tellekorpset som passer på at alle stemmer blir med i avstemningen. I år skal landsmøtet være 
digitalt, og det vil derfor være et teknisk program som teller for oss i tillegg til tellekorps. 
 
VALGKOMITE  
Valgkomiteen er en gruppe mennesker som er valgt av landsmøtet til å finne medlemmer i 
organisasjonen vår som kan sitte i styret og kontrollkomiteen til LFB. Det er landsmøtet som 
bestemmer om de er enige i det valgkomiteen legger frem eller ikke.  
 
VEDLEGG 
I sakspapirene er det en del vedlegg. Når vi debatterer og voterer i sakene ser vi ofte på vedleggene 
fordi de gir oss viktig informasjon vi bør ta med oss når vi diskuterer.  
 
VEDTEKTER  
Vedtekter er nesten det samme som organisasjonens lover og regler. Det er i vedtektene man 
bestemme hvor mange som skal sitte i styret, hvor ofte landsmøtet skal avholdes og hvordan 
demokratiet i LFB skal se ut.  
 
VOTERE ELLER STEMME  
Å votere og å stemme er det samme. Landsmøtet voterer over saker når ordstyrer sier det. Man kan 
enten votere/stemme for eller imot.  
 
ÅRSMELDING 
Årsmeldingen er en oppsummering av hva som har skjedd i organisasjonen siden sist landsmøte. 
 
 


