
Emne: Innkalling til ekstraordinært landsmøte i LSS 
 
Innkalling til ekstraordinært landsmøte i Landslaget for språklig samling 
 
Tid: lørdag 17. mars kl. 11:00 
 
Sted: Universitet i Oslo, rom HW246. Rommet ligger i andre etasje i Henrik Wergelands hus, 
som ligger i nordenden av universitetsområdet, nær Meteorologisk institutt. Hvis døra er låst, 
ring Eric Papazian på tlf. 971 88 617 eller Arne Torp på 993 08 790. 
 
Bakgrunnen for det ekstraordinære landsmøtet er reformforslaga som blei lagt fram på det 
ordinære landsmøtet i desember. Det er bare to saker med forslag til vedtak: nytt 
prinsipprogram og nytt navn på laget. Det vil bli mulig å stemme på nett. 
 
Dagsorden 
 
1. Valg av ordstyrer. 
 
2. Valg av referent. 
 
3. Godkjenning av innkalling. 
 
4. Diskusjon. 
 
5. Forslag til vedtak: nytt prinsipprogram. Det stemmes 1) ja, 2) nei, eller 3) avholdende. 
Simpelt flertall avgjør, jf. § 5D i lovene (https://www.samnorsk.no/lover-for-laget). 
 
6. Forslag til vedtak: nytt navn på laget. Dette punktet utgår hvis det nye prinsipprogrammet 
ikke blir vedtatt. Det stemmes over navneforslaga nevnt under. 
 
7. Diskusjon om vegen videre. 
 
Forslag til nytt prinsipprogram 
 
Forslag til nytt prinsipprogram er utarbeida av styret på grunnlag av forslag Hans-Christian 
Holm og Eric Papazian la fram for det ordinære landsmøtet 9. desember 2017. Dette 
landsmøtet fatta ikke noe vedtak om nytt program, men ba styret formulere et nytt forslag til 
vedtak på et landsmøte i 2018. Forslaget innebærer at LSS ikke lenger skal ha et mål om ett 
norsk fellesspråk nedfelt i prinsipprogrammet. I stedet skal laget arbeide for å fremme 
folkemålsformer i bokmål og la et folkemålsprega bokmål være et mål i seg sjøl. 
 
Forslaget lyder: 
 

Laget ser språkpolitikken i sammenheng med arbeidet for ei demokratisk 
samfunnsutvikling. Derfor bør det fortsatt være staten som fastsetter de to 
skriftspråka. Videre ønsker laget å fremme en språksituasjon som gjør det lettest 

https://www.samnorsk.no/lover-for-laget


mulig for folk å delta aktivt som språkbrukere i samfunnslivet. Derfor ønsker vi at 
skriftspråket skal gjenspeile talemålet til flest mulig, slik at flest mulig kan kjenne seg 
igjen i og identifisere seg med skriftspråket. Former som er utbredt i dialektene, bør 
være godkjente som riksspråk – også i bokmål, siden bokmål er skriftspråk for 
mange dialektbrukere. Talemålet bør være en del av grunnlaget for normeringa i 
bokmål, som i nynorsk. Vi ønsker ikke et skriftspråk som stivner og mister kontakten 
med talemålet, slik det har skjedd i mange europeiske land. 
  
Dette innebærer at skriftspråket bør ha en grad av valgfrihet som gjør det tilgjengelig 
for folk fra hele landet. Variasjon er et særpreg med lang tradisjon i norsk skriftspråk. 
Vi mener denne tradisjonen er en viktig verdi som vi bør ta vare på.  
 
Laget ser på nynorsk som en ressurs og går inn for fortsatt likestilling mellom bokmål 
og nynorsk. For å sikre at bokmålet utvikler seg i ei demokratisk retning der 
skriftspråket gjenspeiler de vanligste formene i talemålet, vil vi opplyse om og 
fremme bruken av de folkelige, «radikale» formene i bokmålet. Dette er gamle, 
tradisjonsrike norske former som er i levende bruk i talemål og i nynorsk. Vi vil 
kjempe mot fordomsfulle og kunnskapsløse syn på disse formene, spesielt mot at de 
blir motarbeida og diskriminert i medier og forlag. Vi ønsker at de folkelige formene 
skal kunne brukes i enhver skriftspråklig sammenheng. 

 
Desember-forslaget fra Hans-Christian Holm er tilgjengelig på nett 
(https://docs.wixstatic.com/ugd/e08463_65bd933e2e404dd9a87f6deb335799c7.pdf) og 
inneholder nærmere utgreiing om den ideologiske bakgrunnen. Merk at forslaga i dette 
dokumentet er formulert annerledes enn de som er oppe til avstemning på. 
 
Forslag til nytt navn på laget 
 
Avstemminga er todelt. Dersom reformforslaget blir vedtatt, stemmer vi over om LSS skal 
endre navn. Dersom reformforslaget ikke blir vedtatt, beholder vi dagens navn. Om det blir ja 
til navneendring, går avstemminga videre til å velge navn. Navneendring krever at lovene 
endres, og at det dermed kreves minst 2/3 av avgitte stemmer (avholdende stemmer ikke 
medregna) for å endre navn, jf. § 7 i lovene. 

Merk: Ettersom det har kommet en del navneforslag, har det økt sannsynligheten for at et 
forslag med forholdsvis få stemmer kan vinne med simpelt flertall. Det er en uønska 
situasjon, og det kreves derfor minst 1/3 av avgitte stemmer (avholdende stemmer ikke 
medregna) for at et navn skal vinne. Forslaget om navnekonkurranse er unntatt fra dette, og 
vinner med simpelt flertall. 

Innsendte forslag: 
 

1) Foreninga for folkelig bokmål (forslag fra styret) 
2) Foreninga for et demokratisk bokmål (forslag fra Eric Papazian) 
3) Foreninga for et talemålsnært bokmål (forslag fra Eric Papazian) 
4) Folkemålslaget (forslag fra Arne Torp) 
5) Landslaget for moderne norsk (forslag fra Egil Røssaak) 

https://docs.wixstatic.com/ugd/e08463_65bd933e2e404dd9a87f6deb335799c7.pdf


6) Navnekonkurranse (anonymt forslag, formaliteter avklares om nødvendig seinere) 
 
Stemmegiving 
 
Medlemmer kan stemme enten ved fysisk oppmøte eller på nett. Vi kommer til å bruke 
systemet ElectionBuddy (https://electionbuddy.com/), som vi vurderer til å være sikkert og 
demokratisk nok til at vi kan bruke det til stemmegiving på nett. Noen av instruksjonene vil 
være på engelsk. 
 
Det vil være mulig å stemme på nett fra kl. 12:00 torsdag den 15. og fram til kl. 11:30 på 
lørdag. Alle som er med og stemmer, får innsyn i resultata. Invitasjon til å stemme blir sendt 
ut med e-post før den 15. 
 
Vi minner om Facebook-gruppa for LSS-medlemmer, der det går å diskutere sakene: 
https://www.facebook.com/groups/386197001819251/ 
 
Styret i LSS 
v/leder Hans-Christian Holm 
 

https://electionbuddy.com/
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