Informasjon om Påvirkningstorget torsdag kveld.
For at alle skal ha mulighet for å delta i debatten om rapporter, innspill og vedtak, vil vi i år
arrangere et påvirkningstorg. På torget vil det finnes stasjoner fra respektive utvalg,
hovedstyret, råd, institusjoner etc. Her vil det bli presentasjoner av hva man brenner for,
hvilke ideer og hvilke forslag en ønsker at konferansen skal vedta. Stasjonene er bemannet
med ressurspersoner som kan svare på spørsmål, ta i mot ideer, innspill og endringsforslag
til vedtak dersom det er fremmet forslag i rapporten.
1. Der er totalt avsatt 2 timer
2. Deltakerne tilbringer 15 min på hver stand
3. Deltagerne fordeles i grupper på alle stands/stasjoner i de første 15 min.
4. Hver stand forbereder et 15 min program, som gjentas. Programmet kan f.eks. inneholde:
Presentasjon av emne/idé/prosjekt/plan/spørsmål
Aktuelle spørsmål kan være: 'Hvor er vi om 5 år? ', 'Hva bør vi prioritere for å nå målene i
kirkens strategiplan?' og 'Hva kan vi gjøre bedre?'
Delegatene har altså mulighet til å diskutere med de som har laget rapporter eller stilt
forslag, og å komme med sine synspunkt.
Respons på presentasjonen kan være spørsmål til avklaring og samtale. Delegatene har
også mulighet til å skrive forslag på et ark med angivelse av navn. Forslagene oversendes
automatisk til styret/rådet.
5. Efter 15 min ringes det med en klokke og alle skifter til ny stand etter eget valg, 2 min
seinere ringes det med klokken igjen, og standene begynner sitt program. Etter 15 min
gjentas prosedyren og alle skifter til ny stand etter eget ønske.
Dette medfører at delegatene besøker 7 stands, den første pålagt fra ordstyrer og de
neste 6 etter eget ønske.
6. Rapporter i plenum
•
•
•
•
•

Tilsynsmennenes tale
Landslekleders tale
Desisjonskomiteens rapport
Valgkomiteens rapport
Alle andre rapporter fra styrer og råd forutsettes lest og behandlet ved
påvirkningstorget, men om det var spørsmål under påvirkningstorget som bør løftes
fram i plenum vil dette bli gjort. De som har stått på en stasjon får da anledning til å
komme med en kort respons.

7. Forslag i rapporter og innsendte forslag behandles i plenum.

