Landsmøtet er åpent for media. I landsmøtesalene kan kun delegater, landsstyret,
sentrale gjester og representanter for media oppholde seg. Under deler av
landsmøtet vil media kunne bli henvist til galleriet på grunn av plassmangel.
Medlemmer av AUF og Arbeiderpartiet har adgang til landsmøtet via digital stream.
Ingen kan møte opp fysisk i landsmøtelokalene grunnet smittevernhensyn.
Medlemmer som er ekskludert av AUF eller AP har ikke adgang til landsmøtet. Alle
delegater skal ha betalt kontingent i AUF i inneværende år.
For å kunne forlate landsmøtet under forhandlingene må representantene søke
landsmøtet om permisjon.
Landsmøtet velger dirigenter, som etter avtale seg imellom leder landsmøtet.
Dersom den fungerende dirigenten vil ta del i ordskiftet, skal vedkommende overlate
plassen til en annen dirigent. Dirigenten har rett til å stille forslag om å slutte
ordskiftet med de talere som er inntegnet, og stille forslag om begrenset taletid.
Dirigenten har anledning til å forby bruk av laptop i salen dersom det skulle vise seg
behov.
Dørene lukkes under votering.
Representantene har rett til ordet to ganger med henholdsvis fem og tre minutter
taletid. Representanter som tar ordet til forretningsorden har inntil ett minutts taletid.
Unntatt herfra er de debatter hvor taletid er fordelt. I debatter der fordeling av taletid
er gjort, leverer delegasjonsleder inn en oversikt på eget skjema over antall talere og
taletid for den enkelte.
Alle forslag skal legges fram skriftlig på eget skjema for dirigenten, og må være
underskrevet med forslagsstillers navn, delegatnummer og fylkeslag. Etter at strek
er satt kan det ikke settes fram eller trekkes forslag. Det oppfordres til at lengre
forslag også leveres elektronisk.
Avstemming skal gjøres ved håndsopprekning, eller skriftlig hvis minst 1/3 av salen
krever det. Ved personvalg er det nok at én person ber om skriftlig votering. Ved
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framvisning av stemmeskilt får hver delegat utlevert stemmeseddel fra tellekorps. Til
å føre møteboka velges referenter. I møteboka skal det føres inn alle saker som
behandles, alle forslag som settes fram og vedtak med tall for de stemmer som er
avgitt.
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