DT #18
Desisjonskomiteens Tolkning #18

DESISJONSKOMITEEN
Opprettet: 28. oktober 2006
Revidert: N/A
Vedtatt av: Bård I. Skjæveland, Christer Gulbrandsen, Bjørn O. Samdal og Sigve Indregard
Revidert av: N/A
Stikkord: Stemmelikhet, terningkast

DT #18
Desisjonskomiteens Tolkning #18

Terningkast ved stemmelikhet
18.1 Bakgrunn
På Landstinget 2006 ble vedtektene endret, slik at valg ved stemmelikhet etter omvalg avgjøres ved
terningkast.

18.2 Gjeldende regelverk
Vedtektene sier:
"§ 12-1 Personer til sentrale organer velges med alminnelig flertall, det vil si flere stemmer
for kandidaten enn mot der blanke stemmer ikke teller. Alle verv velges plass for plass.
Ved stemmelikhet mellom to kandidater foretas omvalg, og skulle det fortsatt være
stemmelikhet avgjøres valget ved terningkast. Valg foregår skriftlig, så fremt ikke annet
enstemmig vedtas.
Dersom det stiller flere enn to kandidater til en plass, avholdes det valgrunder til en er
valgt. I hver valgrunde faller kandidaten med færrest stemmer ut."

18.3 Fortolkning av regelverket
Terningkast kan foretas på flere måter. For eksempel kan man tilordne hver kandidat en nummerserie på
terningen(e), og det kastet som da gjøres på terningene, avgjør hvem som blir valgt.
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Imidlertid er vedtektenes intensjon etter desisjonskomiteens mening slik at spenningen ved valget skal
forhøyes ytterligere, slik at det vil være mer nærliggende å tolke bestemmelse i § 12-1, 1. ledd, 3. punktum
slik at valget skal avgjøres ved konkurranse kandidatene mellom. Det vil da være den kandidaten som
oppnår høyest kast som vinner valget.
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Bakgrunnen for endringen er å benytte metoder kjent fra spillverdenen i å avgjøre valget, slik at
valgmetode bedre reflekterer medlemsforeningenes aktiviteter. Av den grunn mener komiteen at det vil
være mest nærliggende å benytte TDR for å avgjøre . Triple Die Roll med D6 . det vil si at det skal kastes
tre terninger med seks sider hver, hvor hver side er nummerert med tall eller symboler i stigende
rekkefølge fra én til seks, og slik at summen av motsatte sider alltid er syv. Det avgjørende tallet vil da
være summen av de tallene som er på flatene som vender opp på hver terning. Terningene skal kastes på
et flatt grunnlag, og dersom én eller flere terninger ikke ligger fullstendig horisontalt, skal kastet gjøres på
nytt. Får kandidatene lik sum i kastet, skal de kaste på nytt, inntil én har vunnet.
Terningene skal kastes av kandidatene selv under overvåkning av minst ett medlem av Desisjonskomiteen,
og under påsyn av Landstinget. Kandidatene kaster én av gangen i rekkefølge som avgjøres av tellekorpset.
Neste kandidat kan ikke kaste før foregående kandidats kast er godkjent.
Det kan forekomme at det er stemmelikhet mellom to eller flere kandidater før det gjenstår to siste
kandidater. Da skal reglene i vedtektene og denne tolkningen praktiseres analogt for de kandidatene som
har stemmelikhet, dersom dette er nødvendig for å avgjøre hvem som skal gå ut før neste valgomgang.

Skulle det mangle terninger, kan Desisjonskomiteen godkjenne at det brukes et lavere antall terninger, men
slik at begge kandidatene har likt antall terninger.
Bård I. Skjæveland

Christer Gulbrandsen

Bjørn O. Samdal

Sigve Indregard
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