
	

Forslag til forretningsorden ved Årsmødet 2017 
 
§ 1  Mødet åbnes af formanden, som leder valget af en dirigent. 
 
§ 2 Dirigentens opgaver er:  
 

- At lede mødet 
 

- At tildele deltagerne ordet i den rækkefølge, de indtegner sig. 
 

- At tilse at forhandlingerne fremmes og at almindelig parlamentarisk  
 

  orden opretholdes. 
 

- At tilse at vedtægter, forretningsorden og dagsorden overholdes. 
 

- At lede valget af en referent og stemmeudvalg. 
  

- At fremsætte forslag til stemmeprocedure, hvis dette ikke er 
beskrevet  
 
  andetsteds 

 
§ 3  I tilfælde af mistillid behandles dette straks ved afstemning. I tilfælde af mistillid  

til dirigenten leder formanden tillidsafstemning og evt. nyvalg. 
 
§ 4  Dirigenten kan fremsætte ændringsforslag til tidsplan og forretningsorden.  

Dette behandles straks ved afstemning. 
 
§ 5  Referenten udarbejder under mødet referat af forhandlinger og beslutninger. 
 
§ 6 Stemmeudvalg består af tre personer foruden dirigenten. De tre  

personer består af ét medlem valgt af og blandt ledelsen, og to medlemmer  
valgt af de delegerede. 

 
§ 7  Dirigenterne sammenholder indkomne forslag og ændringsforslag med henblik  

på at lette proceduren. 
 

 
§ 8  Afstemninger foregår ved håndsoprækning. Såfremt mindst to af de delegerede  

ønsker skriftlig afstemning, skal dette efterkommes. Ved personvalg foretages  
altid skriftlig afstemning med undtagelse af de i forretningsordenen § 1 og § 2  
nævnte. 
 

§ 9 Ved personvalg, hvor der er flere kandidater end pladser på valg, kan hver delegeret  
 afgive op til en stemme pr. ledig plads. Ved personvalg, hvor der er det samme antal  
 kandidater som antallet af pladser på valg afholdes tillidsafstemning. 
 
§ 10 Fuldmagter skal indleveres senest ved mødets start. 



	

  
§ 11  Hvis en deltager begærer ordet til procedure skal denne tildeles ordet straks. 
 
§ 12  Delegerede, observatører, ansatte, udvalgsmedlemmer og interne revisorer har 

taleret. 
 
§ 13  Gæster kan tildeles ordet til forhandlingerne, hvis ledelsen, repræsenteret ved  

formanden, finder, det er af central betydning for belysning af sagen eller af  
central placering i forhold til gæstens forenings- eller organisationsmål. 

 
§14  Taletiden holdes inden for rimelighedens grænser. Der kan indføres begrænset  

taletid fastsat ved dirigenterne.  
 
§15 Indtegnelse på talerlisten foregår skriftligt eller ved håndsoprækning. 
 
§16 Der fastsættes følgende frister på Landsmødet: 
 
 Kandidatopstillinger:    Senest ved valgets begyndelse 
 Ændringsforslag til politisk strategi  Lørdag 22:00 
 Andre indkomne forslag:   Lørdag 22:00 
 
 Opstillinger og forslag til indleveres skriftligt eller på USB til dirigenten/sekretariatet.  
 
§17 Der kan ikke stilles ændringsforslag til ændringsforslag og der kan ikke stilles 

ændringsforslag til andre indkomne forslag end politisk strategi 
  
§18 Mobiltelefoner skal være lydløse under mødet. 


