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Dagsordenspunkt 2. 

Hovedbestyrelsens ændringsforslag til 

forretningsordenen 
___________________________________________________________________ 

Hovedbestyrelsens ændringsforslag til forslaget til forretningsorden for kongressen 

 

I afsnittet ”om debat og forhandlinger” ændres 1. sætning således (tekst der udgår er 

overstreget, ny tekst er understreget): 

 

Der Talere i kongreslokalet må kun tales fra talerstolen. Digitale talere transmitteres 

med billede og lyd. 

 

Afsnittet ”Om forslag og beslutninger (bortset fra valg)” ændres således (tekst der udgår er 

overstreget, ny tekst er understreget): 

 

Om forslag og beslutninger (bortset fra valg):    

Forslagsstillere i kongreslokalet skal indlevere Fforslag og ændringsforslag skal 

indleveres skriftligt til dirigenten. Digitale forslagsstillere indsender forslag og 

ændringsforslag til en e-mailadresse, som de digitale kongresdeltagere oplyses om. 

 

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. De kongresdelegerede, inkl. hovedbestyrelsens medlemmer, har én 

stemme hver. Jf. vedtægternes punkt 13.9. 

 

Afstemninger foregår ved håndsoprækning eller elektronisk. Afstemning foregår 

elektronisk, med mindre hvis dette begæres af 10 kongresdelegerede før afstemningen 

begærer skriftlig afstemning. Skriftlige afstemninger foregår som udgangspunkt 

elektronisk. 

 

Ved afstemninger lukkes dørene. 

 

I afsnittet ”Om valg” ændres således ændres 1. sætning således (tekst der udgår er 

overstreget, ny tekst er understreget): 

 

Valg foretages som udgangspunkt ved skriftlig elektronisk afstemning, med mindre der 

kun er opstillet det antal kandidater, som skal vælges til de pågældende poster. 

 

Motivering 

Da der pga. corona nu også er digitale deltagere på kongressen, har hovedbestyrelsen 

besluttet at fremsætte hovedbestyrelsens oprindelige forslag til forretningsorden.  

 

Ift. ændringen i teksten om afstemninger skal det bemærkes, at når der både er fysiske og 

digitale deltagere i kongressen, så har dirigenterne brug for at kunne vurdere, hvorvidt det er 

håndsoprækning eller elektronisk afstemning, som er den mest hensigtsmæssige 

afstemningsmetode i den konkrete situation. 

 

Ift. ændringen i teksten om valg skal det bemærkes, at der på kongressen er fredsvalg til 

formand og næstformand, men der skal stadigvæk vælges kritiske revisorer og suppleanter for 

disse. 

https://www.uddannelsesforbundet.dk/media/6014/2-forretningsorden.pdf

