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Tidsplan for ekstraordinært Forbundsting 2011 
 

NSIs ekstraordinære forbundsting 2011 arrangeres i tilknytning til NSIs 

Nettverkssamling 2011, som avholdes 11.-13. mars på Thon Hotell Ullevål stadion. 

 

Søndag 13. mars 

09.00 – 10.00  Frokost 

10.00 – 11.00  Forhandlinger 

11.00-   Nettverkssamlingen fortsetter 

 

 

Forslag til saksliste (vedtas på tingsak nr. 2) 

 

Tingsak nr.1  Godkjenne de fremmøte representantene 

 

Tingsak nr.2  Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 

 

Tingsak nr.3 Velge 2 dirigenter, 2 sekretærer, samt 2 representanter til å 

undertegne protokollen. 

  

Tingsak nr.4 Velge følgende tillitsrepresentanter. 

- Forbundsstyret 1 medlem, 1 vara 
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Tingsak nr. 1 

Godkjenne de fremmøtte representanter 

 

Forslagsstiller: Forbundsstyret i NSI 

Forslag til vedtak:  

”Forbundstinget godkjenner de fremlagte fullmakter fra representantene i henhold til 

oversikt presentert av kontrollkomiteen.” 

 

Forbundsstyrets merknader: Anbefaler forslaget 

Lovkomiteens merknader: Ingen merknader 

 

Sakspapirer: 

- NSIs lover 

- Fullmaktsskjemaer fra de fremmøtte representanter presenteres muntlig av 

Kontrollkomiteen. 

- Studentidrettslagenes representasjon på forbundstinget pr. 31.12.09. 

(utskrift fra Idrettsregistreringen vil være tilgjengelig på tinget). 



Norges Studentidrettsforbund 

Norges Studentidrettsforbunds ekstraordinære Forbundsting, Oslo 13.03.2011 

4 

 

 

Sakspapirer tingsak nr.1: 

LOVER FOR NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND (NSI) 
Vedtatt på konstituerende Forbundsting  5. desember 1913 

Godkjent av Idrettsstyret  21. mars  1996 

Sist revidert av Forbundstinget  4. mars 2006 

Endring godkjent av Idrettsstyret 28.03.2000 

§ 1 Organisasjon 

 

Norges Studentidrettsforbund (NSI) er en sammenslutning av studentidrettslag.  Lagene 

kan organiseres i særkretser. 

 

NSI er den høyeste myndighet i Norge for studentidrett. 

 

NSI er tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF), Nordens Akademiske Idrettsforbund (NAIF), 

European University Sports Association (EUSA) og Fédération Internationale du Sport 

Universitaire (FISU), og er underlagt de til enhver tid gjeldende lover og bestemmelser for 

disse. 

 

§ 2 Formål 

 

NSI har til formål å fremme studentenes idretts- og friluftsliv i Norge, herunder bidra til 

samarbeid mellom lagene og representere studentidrett internasjonalt. 

 

§ 3 Medlemskap 

 

Et studentidrettslag kan opptas i NSI når minst 75% av medlemmene studerer ved norsk 

universitet, høgskole eller likeverdig lærested og laget er medlem av Norges 

Idrettsforbund.   

 

Forbundsstyret bestemmer hvilke institusjoner som gir grunnlag for medlemskap i NSI. 

 

Melding om medlemskap i forbundet sendes forbundet via idrettskretsen.  Utmelding 

skjer på samme måte. 

 

Alle lag som er tilsluttet forbundet plikter å overholde NIFs og forbundets lover, 

sikkerhetsforskrifter, bestemmelser og vedtak. 

 

Lagets lover skal angi fra hvilken institusjon laget primært rekrutterer sine medlemmer. 
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§ 4 Kontingent/Avgifter 

 

Forbundstinget kan fastsette kontingent og avgifter. 

 

Skyldig kontingent/avgifter medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på 

forbundstinget.  Styret kan frata lag som skylder kontingent/avgifter for mer enn ett år 

medlemskap i forbundet, og anbefale overfor NIF at laget fratas medlemskap i NIF.  

Reglene i NIFs lov §10-2 gjelder tilsvarende. 

 

§ 5 Tillitsvalgtes godtgjørelse 

 

Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeid, samt refusjon for faktiske 

utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste.  Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske 

utgifter skal fremgå av forbundets budsjett og regnskap. 

 

§ 6 Inhabilitet 

 

For forbundets tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIFs 

habilitetsregler, jf NIFs lov § 2-7. 

 

§ 7 Straffesaker 

 

For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs  straffebestemmelser). 

 

§ 8 Forbundstinget 

 

NSIs høyeste myndighet er Forbundstinget som holdes annethvert år i februar/mars 

måned i år med like årstall. 

  

Forbundstinget innkalles av styret med minst 2 måneders varsel, direkte til de 

representasjonsberettigede organisasjonsledd.  Forslag som skal behandles på 

Forbundstinget må være sendt til styret senest 6 uker før tinget.  Fullstendig saksliste med 

forslag, beretning og revidert regnskap må være utsendt minst 3 uker før tinget. 

  

Forbundstinget er vedtaksfør med det antall godkjente stemmer som møter.  Ingen har 

mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. 

  

På Forbundstinget kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på den 

utsendte sakslisten.  Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de godkjente  
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stemmene krever det.  Slik beslutning kan kun fattes i forbindelse med vedtak om 

godkjenning av saksliste. 

 

§ 9 Representasjon på forbundstinget 

 

På Forbundstinget møter med stemmerett 

 

a) Styret 

b)  Representanter fra medlemslagene etter følgende skala: 

• For medlemstall t.o.m. 199              1 representant 

• For medlemstall fra 200-799         2 representanter 

• For medlemstall fra 800-1499        3 representanter 

• For medlemstall over 1500            4 representanter 

c)      Representant(er) fra hver særkrets/særutvalg etter Forbundstingets bestemmelser. 

 

Representanter må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte eller på 

medlemsmøte med dette valg kunngjort på saksliste, eller oppnevnt av styret etter 

fullmakt fra årsmøtet. 

 

For allianseidrettslag og idrettslag som er medlemmer i dette stiller hovedlaget med det 

antall representanter ut i fra alliansens totale medlemstall. 

 

Styret fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes av 

forbundet.  Det kan nyttes reiseutgiftsfordeling. 

 

Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett: 

 

d) Kontrollkomiteens medlemmer 

e)  Lederne i lovbestemte eller tingvalgte utvalg, eventuelt nestleder eller 

 styremedlem dersom leder er forhindret fra å møte. 

f) Forbundets generalsekretær 

g)  Revisor 

 

Dessuten kan også følgende møte med talerett: 

 

h)  Norske medlemmer i NAIFs eller FISUs valgte styrer og utvalg 

i) Medlemmer i lovbestemte eller tingvalgte utvalg 

j)  Forbundets øvrige ansatte personell 

k) De av Forbundsstyret spesielt inviterte 

 

§ 10 Ledelse av Forbundstinget 

  

Forbundstinget ledes av valgt(e) dirigent(er).  Dirigenten(e) behøver ikke å være valgt 

representant. 
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§ 11 Forbundstingets oppgaver 

 

Forbundstinget skal: 

1)  Godkjenne de fremmøtte representanter. 

2)  Godkjenne saksliste og forretningsorden. 

3) Velge 2 dirigenter, 2 sekretærer, samt 2 representanter til å undertegne protokollen 

samt en person med ansvar til å fremme forslag på ny valgkomite.  

4) Behandle årsberetning. 

5)     Behandle lovkomiteens beretning. 

6)   Behandle det reviderte regnskap, revisors og kontrollkomitéens beretninger. 

7) Behandle innkomne forslag og saker. 

8)   Tilsette statsautorisert revisor til å revidere forbundets regnskaper og fastsette 

dennes honorar. 

9)    Fastsette kontingent. 

10)  Vedta langtidsplan og budsjett. 

11)  Velge følgende tillitsrepresentanter: 

 

a) Forbundsstyre; bestående av president, visepresident og 5 medlemmer, samt 1 

varamedlem. 

 b) Kontrollkomite; bestående av leder, nestleder og 1 medlem, samt 1 varamedlem. 

c) Lovkomite; bestående av leder, nestleder og 1 medlem, samt 1 varamedlem. 

d) Valgkomite; bestående av leder nestleder og 1 medlem, samt 1 varamedlem. 

e) Representanter til NIF, NAIF, EUSA og FISU 

        f) Andre tingoppnevnte komiteer og utvalg mv.. 

 

12) Bestemme sted for neste Forbundsting. 

 

Valgkomiteens innstilling på nye tillitsrepresentanter skal fremmes første dag av 

tingsforhandlingene. 

  

President og visepresident i forbundsstyre, leder og nestleder i komiteer og utvalg velges 

enkeltvis.  De øvrige medlemmer velges samlet først og deretter velges varamedlemmer 

samlet. 

  

Ved valgene skal det være kandidater/representanter fra begge kjønn.  Kjønnsfordelingen 

i medlemsmassen i forbundets lag skal være retningsgivende for sammensetningen, dog 

slik at det er minst to representanter fra hvert kjønn i råd og utvalg mv. som består av 

mer enn 3 medlemmer.  Valg skjer etter bestemmelsene i NIFs lov §2-11. 

  

Tillitsvalgte kan ikke samtidig være arbeidstaker innen samme organisasjonsgren, med 

mindre idrettsstyret gir dispensasjon.  Ingen kan samtidig være leder eller nestleder i 

underordnet og overordnet organisasjonsledd, bortsett fra at en leder eller nestleder i et 

lag kan være leder eller nestleder i idrettskrets, særforbund, særkrets eller idrettsråd. 
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§ 12 Stemmegivning på Forbundstinget 

 

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med 

alminnelig flertall av de avgitte stemmene.  Blanke stemmer anses som ikke avgitt. 

  

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag.  Bare foreslåtte kandidater 

kan føres opp på stemmeseddelen.  Skal flere velges ved samme avstemming, må 

stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved 

vedkommende avstemming.  Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke 

foreslåtte kandidater, eller et annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke 

og stemmene anses som ikke avgitt. 

  

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte 

stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest 

stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Når det ved 

valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten 

av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke 

tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har 

fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige 

kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er 

det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

 

§ 13 Ekstraordinært Forbundsting 

 

Ekstraordinært Forbundsting holdes når Idrettsstyret, styret eller 1/3 av forbundets lag 

eller særkretser sender inn skriftlig krav om det. 

  

Ekstraordinært Forbundsting innkalles med minst 2 ukers varsel.  Tinget kan bare 

behandle de saker som kravet om tinget omfatter og som er blitt kunngjort i innkallelsen. 

 

§ 14 Forbundsstyret 

 

Forbundsstyret er forbundets høyeste myndighet mellom Forbundstingene. 

  

Forbundsstyret skal: 

1. Iverksette Forbundstingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og 

bestemmelser. 

2.  Ha ansvaret for forbundets daglige ledelse, representere forbundet utad og ivareta 

forbundets interesser. 

3.  Oppnevne medlemmer av utvalg og komiteer etter oppdrag av tinget eller som styret  

        finner påkrevd, samt utarbeide retningslinjer for disse. 

4.  Utarbeide årsmelding, legge frem revidert regnskap, samt tilrettelegge saker til 

behandling av Forbundstinget. 
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Forbundsstyret kan oppnevne arbeidsutvalg blant sine medlemmer og utarbeide 

retningslinjer for dette.  

 

§ 15 Forbundsstyrets møter 

 

Forbundsstyret holder møter når president bestemmer.  Styremøter skal dessuten holdes 

når et flertall av styremedlemmene forlanger det. 

  

Alle vedtak i styret fattes med flertall av de avgitte stemmer.  Ved stemmelikhet gjør 

møteleders stemme utslaget. 

  

Over styrets møter føres protokoller. 

  

Etter et lovlig innkalt styremøte er styret beslutningsdyktig når et flertall av styrets 

medlemmer er tilstede, inkludert president eller visepresident. 

 

§ 16 Generalsekretæren 

 

Generalsekretæren er leder for sekretariatet.  Generalsekretæren er ansvarlig for alle 

administrative funksjoner innen NSI og utfører de pålegg og setter i verk de vedtak som er 

truffet av styret.  Forøvrig arbeider generalsekretæren etter instruks utarbeidet av styret. 

  

Generalsekretæren møter med tale- og forslagsrett på Forbundstinget, styremøter og 

arbeidsutvalg, og i alle komiteer og utvalg. 

 

§ 17 Utvalg og komiteer 

 

Forbundets tingvalgte komiteer arbeider etter instruks og retningslinjer vedtatt av 

Forbundstinget. 

  

Lovkomiteen skal avgi uttalelser om innkomne lovforslag og om fortolkningsspørsmål som 

forbundsstyret forelegger.  Lovkomiteen kan også selv fremkomme med forslag. 

  

Kontrollkomiteen skal påse at foretatte disposisjoner i driftsåret er i samsvar med 

organisasjonens lov og beslutninger, og skal sammen med den tilsatte revisor gjennomgå 

organisasjonens regnskaper etter at disse er revidert av revisor.  Kontrollkomiteen møter 

så ofte som det påkreves for å sikre et tilstrekkelig tilsyn. 

 

§ 18 Studentmesterskap 

 

NSI har innstiftet og eier retten til å arrangere Norske Studentmesterskap (SM) og Norske 

Studentleker (SL). 
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Arrangement av SM og SL reguleres gjennom egne statutter, vedtatt av Forbundstinget, 

samt gjennom utfyllende bestemmelser og regler for den enkelte idrett vedtatt av 

Forbundsstyret. 

 

§ 19 Hederstegn 

 

NSIs høyeste utmerkelse — hederstegnet i gull — kan bare tildeles personer som på en 

fortjenstfull måte har arbeidet for norsk studentidrett.  Vedtak om utdelingen besluttes 

av Forbundstinget etter innstilling av Forbundsstyret, med 3/4 flertall av de avgitte 

stemmene. 

 

§ 20 Oppløsning 

Forslag om oppløsning av forbundet må først behandles på ordinært forbundsting. Blir 

oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært Forbundsting 3 

måneder senere.  For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. 

  

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av forbundet, tilfaller forbundets eiendeler NIF. 

 

§ 21 Lovendring 

Endring av denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært Forbundsting 

etter å ha vært oppført på sakslisten. 

  

Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 

  

Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent. 

 

§ 20 kan ikke endres. 
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Studentidrettslagenes representasjon: 
 
Ut fra medlemstallene som er registrert på NSIs medlemslag (tall fra 31.12.2009), har medlemslagene 
rett til følgende antall tingsrepresentanter:  

 

1 representant  2 representanter  4 representanter 

Akademisk Skytterlag 
Alta Studentenes Idrettslag 
Bislettstudentenes IL 
BI Bergen Stud.lag 
Blindern Studenthjem IF 
Bodøstudentenes Idrettslag 
Drammenstudentenes IL 
Elverumstudentenes IL 
Grimstad Studentenes IL 
Gøy Håndballklubb 
Haukeland Roklubb 
Hamarstudentenes IL 
HiSSI 
Høgskolen i Bergen IL 
Høgskolen i Narvik IL 
Høgskolen i Telemark, Bø 
Høgskolen i Telemark, Grenland 
Høgskolen i Telemark, Notodden 
Hønefoss Studentenes IL 
Jusstudentenes IK 
Justitsia Roklubb 
Krigsskolen IL 
Kristiansandstudentenes IL 
Legestudentenes IK 
Levangerstudentenes IL 
Lillehammerstudentenes IL 
Luftkrigsskolen IL 
Moldestudentenes IL 
NIHI 
NITH Oslo 
Norges Veterinærhøgskole IL 
Odontologisk Idrettslag 
Oslo Ingeniørhøgskole IL 
Placebo Ballklubb 
Renastudentenes IL 
Råmund B.I.L 
Steinkjerstudentenes IL 
TRIMIUS 
Tromsø Lærerstudenters IL 
Trondheim Ingeniørhøgskole 
Unikum Idrettslag 
Universitetets Katateklubb 
Valkyrien Idrettslag 
Vestfold Studentsamfunns IL 
Volda Student IL 
Ålesund Studentsamfunn IL  

BI Athletics 
Juristforeningen stud.lag 
NHHI 
Norske Studenters Roklubb  
Politihøgskolens IL 
Roklubb  
STIL-UiS 
Studentspretten IL 
UMBI 
 
 
 

 
  
  
 

BSI 
NTNUI 
OSI 
TSI 
 



Norges Studentidrettsforbund 

Norges Studentidrettsforbunds ekstraordinære Forbundsting, Oslo 13.03.2011 

12 

 

Tingsak nr. 2 

Godkjenne saksliste og forretningsorden 

 

Forslagsstiller: Forbundsstyret i NSI 

Forslag til vedtak:  

”Forbundstinget vedtar den foreslåtte sakslisten.” 

”Forbundstinget vedtar den foreslåtte forretningsorden.” 

 

Forbundsstyrets merknader:  Ingen merknader 

Lovkomiteens merknader: Ingen merknader 

 

Sakspapirer: 

- Forslag til saksliste 

- Forslag til forretningsorden 

 

Sakspapirer tingsak nr. 2: 

Forslag til saksliste 
 

Tingsak nr.1  Godkjenne de fremmøte representantene 

 

Tingsak nr.2  Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 

 

Tingsak nr.3 Velge 2 dirigenter, 2 sekretærer, samt 2 representanter til å 

undertegne protokollen. 

  

Tingsak nr.4  Velge følgende tillitsrepresentanter. 

- Forbundsstyret 1 medlem, 1 vara 
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Forslag til forretningsorden 
 

1. Tinget ledes av 2 dirigenter. Disse ordner seg imellom ledelsen av møtet. 

 

2. Protokollen føres av 2 valgte sekretærer som seg imellom fordeler arbeidet. 

 

3. Ingen kan ha innlegg i samme sak mer enn tre ganger, unntatt fra dette er 

saksopplysninger, replikker og saksinnledning 

 

4. Replikker skal være tegnet under siste taler eller umiddelbart etter og være rettet 

mot sistnevntes innlegg. Det gis anledning til en svarreplikk for siste taler. 

 

5. Dirigenten har rett til å foreslå begrensninger i taletiden og til å foreslå strek ved 

inntegnede talere. 

 

6. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten og være undertegnet med 

representantens navn og organisasjonens navn. Nye forslag kan ikke settes frem 

etter at strek er satt eller etter at saken er tatt opp til votering. 

 

7. Ved avstemning gjelder følgende bestemmelser: 

 

 Lovendringer: 

Til gyldig vedtak kreves 2/3 av avgitte stemmer. 

 

 Valg og vedtak: 

Mer enn halvparten av de avgitte stemmer. 

  

 Blanke stemmer anses som ikke avgitte (se for øvrig NIF´s lov § 2-11). 

 

8. I protokollen føres inn alle forslag og de vedtak som er gjort, med antall stemmer 

for og imot. 

 

9. Dersom noen representanter forlater salen for godt, skal dette meddeles 

dirigentene ved at stemmelappene leveres disse. 

 

10. Den tingvalgte Kontrollkomité fungerer som tellekorps. Såfremt komiteen ikke er 

representert med tre personer kan flere personer, inntil tre, oppnevnes av tinget 

etter forslag av dirigenten
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Tingsak nr. 3 
 

Valg av 2 dirigenter, 2 sekretærer og 2 representanter til å undertegne 
protokollen.  

 

Forslagsstiller: Forbundsstyret i NSI 

 

Forslag til vedtak:  

”Forbundstinget velger ……………… og  ……………… som dirigenter. 

 

Forbundstinget velger; Marius Johannessen og Andrea Schmalzried som sekretærer. 

 

Forbundstinget velger ……………… og  ……………… til å undertegne protokollen. 

 

 

Forbundsstyrets merknader:  De øvrige navnene vil bli foreslått på tinget. 

Lovkomiteens merknader:  Ingen merknader 

 

Sakspapirer: Ingen 
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Tingsak nr. 4 

Valg  

Forslagsstiller: Valgkomiteen i NSI 

Forslag til vedtak:  

”Forslag blir offentliggjort på det ekstraordinære forbundstinget.” 

 

Valgkomiteen presenterer sin innstilling, og kandidatene gis mulighet til å presentere 

seg. 

Sakspapirer: 

I NSIs lov § 11, andre ledd står det: 

”Valgkomiteens innstilling på nye tillitsrepresentanter skal fremmes første dag av 

tingforhandlingene.” 

 

Valget foregår på den måten som står beskrevet i NSIs lov § 11: 

        ”Leder og nestledere i forbundsstyre, komiteer og utvalg velges enkeltvis. De øvrige  

medlemmer velges samlet først og deretter velges varamedlemmet.” 

 

For kandidater til tillitsverv gjelder NIFs lov § 2-4(kjønnsfordeling): 

”Ved valg/oppnevning av representanter til ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg i 

NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. 

Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i 

medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn. Dette 

gjelder ikke i råd og utvalg m.v. som består av 3 eller færre medlemmer. 

 

Idrettsstyret kan når det foreligger særlige forhold gjøre unntak fra denne bestemmelsen.” 

 

Valg skjer etter bestemmelsene i NIFs lov | 2-11 (stemmegivning): 

”Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak for å være gjyldig være truffet 

med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har me enn en stemme. 

Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. 

 

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. 

Hvis det skal være skriftlig valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på 

stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte 

kandidater, teller ikke og stemmene anses som ikke avgitt. 

 

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte 

stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det 

ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 
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Når det skal velges flere ved en avstemning, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten 

av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstreklig 

mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn 

halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidatene og etter 

denne avstemningen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg 

stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 


