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Dato 10. april 2019 
 
Dagsordenspunkt 2. 
 
Emne Godkendelse af forretningsorden 
 
 
 
Hovedbestyrelsens forslag til forretningsorden på repræsentantskabsmødet d. 
10. april 2019 
 
Om dirigent, stemmeudvalg og referat: 
Repræsentantskabsmødet åbnes af formanden, der leder valget af en dirigent, som straks overta-
ger mødeledelsen. 
 
Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt, når dirigenten har konstateret, at indkaldelsen og 
dagsordenen er i overensstemmelse med vedtægterne, jf. vedtægternes punkt 16.5. 
 
Dirigenten afgør eventuelle tvivlsspørgsmål om gyldigheden af de foretagne valg af repræsentant-
skabsmedlemmer. 
 
Forbundets sekretariat fungerer som stemmeudvalg ved repræsentantskabets afstemninger. Stem-
meudvalget arbejder under dirigentens ledelse. 
 
Forbundets sekretariat udarbejder referat af repræsentantskabsmødet, jf. vedtægternes punkt 
16.7. 
 
Om debat og forhandlinger: 
Under beslutningspunkter må der kun tales fra talerstolen.  
 
Talerne får ordet i den orden, de indtegner sig med oplysning om navn og forening/sektion. 
 
Dog kan formanden, hovedbestyrelsens talsmand i det pågældende spørgsmål og forslagsstilleren 
når som helst efter et indlæg begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik. 
 
Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses. Formanden, hovedbestyrelsens talsmand i det 
pågældende spørgsmål og forslagsstilleren er undtaget denne begrænsning. 
 
Dirigenten eller et medlem af repræsentantskabet kan stille forslag om, at debatten afsluttes 
straks eller efter de indtegnede talere. Forslaget kan ikke diskuteres, men skal straks sættes til 
afstemning. Vedtages forslaget, kan kun formanden, hovedbestyrelsens talsmand i det pågæl-
dende spørgsmål og forslagsstilleren yderligere tildeles ordet. 
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Om forslag og beslutninger: 
Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten. 
 
Dirigenten kan afvise behandling af forslag, der fremsættes, efter at der er truffet beslutning om 
debattens afslutning. 
 
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, med mindre andet fremgår af vedtægterne. 
Repræsentantskabsmedlemmerne, inkl. hovedbestyrelsens medlemmer, har én stemme hver, jf. 
vedtægternes punkt 15.3.5, med mindre der er begæret afstemning efter medlemstal. 10 medlem-
mer af repræsentantskabet kan ved mødets start begære, at en nærmere angiven sag på dagsor-
denen afgøres ved afstemning efter medlemstal jf. vedtægternes punkt 15.3.6.  
 
Afstemninger foregår ved håndsoprækning, med mindre 10 medlemmer af repræsentantskabet før 
afstemningen begærer skriftlig afstemning. Afstemning efter medlemstal foregår skriftligt. 
Ved afstemninger lukkes dørene. 
 
 
Tilhørere 
Kun tillidsrepræsentanter, som deltager på temakurset for tillidsrepræsentanter, og som ikke i 
forvejen er medlemmer af repræsentantskabet, kan overvære repræsentantskabsmødet som 
tilhørere. De overværer mødet uden stemmeret men med taleret. 
 
 


