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Send ut innkalling i god tid

Det er viktig å sende ut innkalling i god tid. Da 

får folk satt av tid til å delta. Dette er også 

viktig selv om det er møter (for eksempel 

klubbstyremøter) som går til faste tider. Det 

kan være lurt å si litt om hva som skal 

diskuteres i innkallingen. Få det gjerne til å 

høres viktig og/eller spennende ut. Folk 

kommer på møter de synes viktige, relevante 

for dem eller de tror blir morsomt og hyggelig.

Hvis man vil ha mange til å delta bør man 

både innkalle folk skriftlig (e-post, SMS), henge 

opp innkallingen på steder der den er lett å se 

(for eksempel ved stemplingsuret, inngangen 

til kantina, klubbens oppslagstavle) og snakke 

med folk personlig om å komme.

Det kan være lurt å gi flere noen oppgaver i 

forbindelse med møtet. Alt fra å koke kaffe 

eller bake en kake til å forberede seg på å 

legge fram saker. Da er det flere som vil være 

ivrige eter at det kommer folk. De vil kanskje 

snakke om møtet med andre og oppfordre 

dem til å komme.

Gi oppgaver 
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Lag dagsorden 

Alle møter bør ha en dagsorden. Da er det 

enklere å diskutere en og en sak, og få klare 

vedtak og innspill på hver av dem. Det bør gå 

klart fram av hvert punkt hva man skal 

diskutere.

Tillitsvalgt/klubbstyret bør gå igjennom hvert 

punkt man har satt opp på dagsorden til 

møte, og ha en oppfatning om hva man 

ønsker å få ut av diskusjonen. Vil man ha råd 

fra de andre medlemmene? Vil vi ha et klart 

vedtak? Eller er det et punkt hvor vi bare skal 

orientere. På større møter kan være lurt at 

man fordeler jobben med å legge fram 

sakene på flere. Det viser at klubben ikke bare 

er en person, og det er flere som blir engasjert 

i møtet.

Vær godt forberedt 

5
Velg ordstyrer og referent 

Alle møter bør ha en ordstyrer og referent. 

Ordstyrer for å sikre at alle får ordet og at 

møtet ikke bare blir kaos. Referent for at man 

skal vite hva man ble enige om etterpå.
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• Følg dagsorden nøye, og pass på at man 

diskutere hvert punkt for seg. Hvis man 

begynner å hoppe fra sak til sak blir det 

veldig vanskelig å følge med og å delta i 

diskusjonen. Det blir også vanskelig å fatte et 

klart vedtak og å skrive referat

• Skriv en talerliste og gi folk ordet i den 

rekkefølge folk ber om å få ordet. Uten 

talerliste er det ofte de som roper høyest som 

får ordet, og det er ikke alltid at det å ha en 

sterk stemme betyr at man har de klokeste 

tankene. Det er også lov for ordstyrer å flytte 

folk som sjelden sier noe, eller er ferske i 

klubben, opp på talerlista når de først ber om 

ordet.

• Hvis et er mange forsalg til vedtak i en sak 

kan det være lurt å be forslagsstillerne å 

skrive dem ned. Da blir det lettere å holde 

styr på de ulike forslagene når man skal 

stemme

• Ved avstemning er det vanlig å legge styrets 

innstilling til en sak til grunn, og be de som er 

imot styrets innstilling avgi stemme. Hvis det er 

flere forslag enn to kan man gjøre som følger:

• Avstemning om bevilgninger fra årsmøte i 

klubben. Styret foreslår å gi 1000 kr til Norsk 

Folkehjelp. Det er et motforslag på å bevilge 

10 000 og et på å bevilge 5000. De vil en 

vanlig måte å stemme på være sånn: 

• Først stemmer man over om det skal bevilges 

penger i det hele tatt: "de som støtter styrets 

forslag på å bevilge penger til Norsk 

Folkehjelp forholder seg i ro. De som er mot å 

bevilge penger viser det ved å stemme«

• Hvis det blir ja til å bevilge går man over til 

stemme over beløpet: " De so støtter 

forsalget til styret på å bevilge 1000 kr 

forholder seg i ro. De som vil gi et større beløp 

viser det ved å stemme".

Tips til ordstyrer
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• Hvis det blir flertall for å gi mer setter man de 

to andre forslagene opp imot hverandre; "De 

som støtter forslaget fra Willy Nilsen om å 

bevilge 5000 kr forholder seg i ro. De som 

støtter forsalget fra Kristine Hansen om å 

bevilge 10 000 kr viser det ved å stemme nå"

• Ved stemmelikhet er det vanlig at klubbleder 

har dobbeltstemme

• Hvor rigid man skal være på avstemninger 

og talerliste kommer jo an på hva slags 

forsamling det er og hvor mange det på 

møtet. Hvis man kjapt skal ta stilling til et 

forsalg fra ledelsen i lunsjpausen, og det ikke 

er et kontroversielt tema, kan man kanskje ta 

det litt mer uformelt enn hvis det er snakk om 

resultatet i årtes lokale lønnsforhandlinger. En 

for stiv tone kan hindre folk fra å tørre å ta 

ordet.

• Det er ordstyrerens oppgave å sørge for at 

det er en trygg atmosfære på møtet. Selv 

om det er lov å ha ulike meninger om et 

tema, så skal diskusjonen foregå i en 

kameratslig tone. Det er viktig at ordstyreren 

slår ned på det hvis noen blir hengt ut, gjort til 

latter eller liknende. Hvis man får en slik 

møtekultur er det mange som betenker seg 

før de tar ordet, og det taper alle på.

• Man er ikke ferdig med et punkt på 

dagsorden før det er fatta et klart vedtak
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Tips til referenten 

• Referenten har en veldig viktig oppgave. Hvis 

man er en god referent så veit alle hva som 

ble vedtatt på møtet etterpå.

• Et godt referat skal tjene to hensikter: De som 

ikke har vært på møtet skal få vite hva som 

ble tatt opp og vedtatt på møtet når de leser 

referatet, og de som har fått 

arbeidsoppgaver gjennom møtet skal kunne 

gå tilbake å lese hva det var de skulle gjøre

• Derfor bør hvert punkt på dagsorden også stå 

i referatet. Under hvert punkt bør det stå litt 

om hva som ble diskutert, og til slutt klart 

formulert hva som ble vedtaket

• Det gjelder å finne en balanse mellom å 

skrive ned absolutt alt som blir sagt, og å 

skrive så kort at det ikke gir mening for de som 

ikke var tilstede

• Ikke vent for lenge etter møtet med å skrive 

referat! Selv om man tar notater underveis i 

møtet er det mye lettere å skrive referatet når 

man har det hele friskt i minne

• Referatet skal ofte godkjennes på neste 

møte, eller av noen som er utpekt (for 

eksempel av årsmøtet) til å godkjenne det

8
Slipp folk til

• Ofte synes man at man har god innsikt i saken 

og "vet" hva klubben må vedta. Da er det lett 

som tillitsvalgt og totalt dominere et møte. 

Hvis vi vil at alle sy skal komme fram og at 

medlemmene virkelig skal være med å 

bestemme så legger vi fram sakene på en så 

objektiv måte som vi klarer, og overlater 

debatten til medlemmene. Hvis folk føler at 

de er med å bestemme vil de komme på 

neste møtet også
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La folk være med å 

bestemme

Som sagt lengre opp, kommer folk på møter de 

synes er viktige. Hvis de føler at de er med å 

beslutte viktige ting kommer de neste gang 

også. Hvis det er ferdige forslag til vedtak på alle 

saker kan det føre til at folk føler at 

beslutningene allerede er tatt, og møtet bare er 

et ritual.

Møter for medlemmene (og styremøter i klubben 

også) må være et sted hvor man tar viktige 

beslutninger i fellesskap, og det er takhøyde for 

å komme med forslag og å være uenig.
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Gjør klar vedtak

Det bør gjøres klare vedtak i alle saker som ikke 

er reine informasjonspunkter. De bør formuleres 

slik at det ikke er tvil om hva man ble enige om 

etterpå.

Hvis man ikke kommer til noen konkusjon kan 

man vedta at saken tas opp igjen på neste 

møte. Da kan det være ekstra viktig at noen får i 

oppgave å forberede saken grundig til da.

• Av samme grunn bør man vurdere om man 

skal legge fram sitt eget forslag til vedtak med 

en gang, eller vente til diskusjonen har gått 

litt. Da har man jo også sjansen til å korrigere 

sitt eget forslag hvis det kommer opp nye 

momenter eller gode innspill.


