Uddannelsesforbundet – sektionen for ansatte ved oplysningsforbund og
daghøjskoler
Forslag til forretningsorden ved generalforsamlingen den 22. september 2020
Om dirigent(er), stemmeudvalg og referat:
Generalforsamlingen åbnes af formanden, der leder valget af dirigent, som straks
overtager mødeledelsen.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når dirigenten har konstateret, at indkaldelsen
og dagsordenen er i overensstemmelse med vedtægterne.
Dirigenten leder valg af stemmeudvalg. Stemmeudvalget arbejder under dirigentens
ledelse.
Forbundets sekretariat udarbejder referat af generalforsamlingen.
Om debat og forhandlinger:
Talerne får ordet i den orden, de indtegner sig med oplysning om navn.
Dog kan formanden, bestyrelsens 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, bestyrelsens talsmand i
det pågældende spørgsmål og forslagsstilleren er undtaget denne begrænsning.
Dirigenten eller 5 stemmeberettigede medlemmer 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, bestyrelsens
talsmand i det pågældende spørgsmål og forslagsstilleren yderligere tildeles ordet.
Om forslag og beslutninger (bortset fra valg):
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.
Medmindre andet fremgår af vedtægterne, er et forslag vedtaget, når der er afgivet flere
ja- end nej-stemmer for forslaget.
Afstemninger foregår ved håndsoprækning, med mindre 1 medlem før afstemningen
begærer skriftlig afstemning. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Ved afstemninger lukkes dørene.

Om valg:
Valg foretages ved skriftlig afstemning, med mindre der kun er opstillet det antal
kandidater, som skal vælges til de pågældende poster. Der kan ikke stemmes ved
fuldmagt.
En kandidat kan opstilles ved fuldmagt.
Ved valg af suppleanter gælder, at hvis der kun er én kandidat til hver af posterne i
suppleantrækkefølgen betragtes disse som valgt uden afstemning.
Ved valg har den stemmeberettigede lige så mange stemmer, som det antal kandidater
der skal vælges. Der gælder desuden følgende regler:
 Ved valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer/suppleanter og valg af
medlemmer/suppleanter til repræsentantskabet gælder, at det nærmeste antal
stemmer over halvdelen skal afgives på forskellige kandidater (se NOTE)
 Ved valg af delegerede/suppleanter og kritiske revisorer/suppleanter kan
stemmerne kan fordeles mellem en eller flere kandidater.
Til poster, hvor der kun skal vælges én kandidat, hvor der er opstillet mere end to
kandidater, og hvor ingen af de opstillede kandidater opnår mere end halvdelen af de
afgivne stemmer, gennemføres en ny valgrunde således:
a. i den nye valgrunde udgår den kandidat, der fik færrest stemmer – ved
stemmelighed frasorteres én kandidat ved lodtrækning
b. fremgangsmåden under pkt. a gentages indtil:
- én kandidat har opnået over halvdelen af stemmerne, eller
- indtil der kun er én kandidat tilbage
Ved valg til bestyrelsen, samt uddannelsesforbundets repræsentantskab og kongres
gælder, at følgende medlemmer hverken er stemmeberettigede eller valgbare:
 Medlemmer af sektionen, der er omfattet af aftalen mellem Uddannelsesforbundet og
Danske Fysioterapeuter om dobbeltorganisering på centre for livsstil og sundhed på
projekter under AOF m. v.
 fagligt-pædagogisk medlemmer af sektionen
Ved valg af delegerede til Uddannelsesforbundets kongres gælder, at medlemmer af
hovedbestyrelsen ikke er valgbare. (Vedkommende er fødte medlemmer af kongressen).

NOTE: Reglen om, at det nærmeste antal stemmer over halvdelen skal afgives på
forskellige kandidater, betyder følgende:
 skal der vælges 3, skal stemmerne afgives på mindst 2 forskellige kandidater
 skal der vælges 4, skal stemmerne afgives på mindst 3 forskellige kandidater
 skal der vælges 5, skal stemmerne afgives på mindst 3 forskellige kandidater
 skal der vælges 6, skal stemmerne afgives på mindst 4 forskellige kandidater
 skal der vælges 7, skal stemmerne afgives på mindst 4 forskellige kandidater

