
Dagsordenens punkt 3 

 

Fremlæggelse og godkendelse af forretningsor-

den 

 

        
 

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB) 

 

Forslagets tekst: Fremlæggelse og godkendelse af forretningsorden         

 

1. Åbningsprocedure 

Stk. 1   

Mødet åbnes af landsformanden, der leder valg af stemmeudvalg og valg af dirigenter. 

Stk. 2   

Dirigenterne konstaterer mødets lovlige indvarsling.  

Dirigenterne fremsætter HB's forslag til forretningsorden. 

Stk. 3   

Dirigenterne foretager navneopråb af repræsentanterne. 

 

 



Stk. 4   

Dirigenterne forestår godkendelse af dagsorden og tidsplan. Eventuelle forslag til ændrin-

ger i rækkefølgen af dagsordenspunkterne og tidsplanen behandles. 

Mødet kan under behandlingen af et punkt standses eller udsættes til senere genopta-

gelse og afslutning. Dette gælder f.eks., hvis der er behov for renskrivning og distribuering 

af ændringsforslag, se punkt 3, stk. 3. 

Stk. 5  

Der kan nedsættes mødeudvalg til behandling af ændringsforslag til politiske udtalelser og 

resolutioner. 

2. Afstemninger 

Stk. 1 

Afstemningsformen er: 

1. elektronisk  

2. akklamation 

3. håndsoprækning 

4. skriftlig afstemning 

Som udgangspunkt gennemføres alle afstemninger elektronisk.  

Dirigenterne afgør om afstemning ved håndsoprækning skal tælles op.  

Såfremt optælling af afstemning ved håndsoprækning finder sted, skal det markeres og 

tælles op med: For, imod og undlader at stemme. (I nævnte rækkefølge.) 

Stk. 2 

Afstemningsformen er underordnet vedtægternes regler herom: 

Vedtægtsændringer kræver 3/4 flertal blandt de afgivne stemmer.  

Alle andre forslag kræver almindeligt flertal.  



Et flertal af repræsentanter kan forlange, at et emne sendes til urafstemning blandt alle 

medlemmer.  

Afstemninger om udelukkelse af foreningen, vedtægtsændringer og forslag om urafstem-

ning skal altid være skriftlige. 

Stk. 3 

Stemmeberettigede skal afgive deres stemme fra den anviste plads i salen og ved anven-

delse af elektroniske afstemningsbrikker.  

Stk. 4 

Såfremt 10 repræsentanter eller dirigenterne begærer det, skal afstemninger ske skriftligt 

(Etf’s vedtægter § 12, stk. 7). 

Dirigenterne kan også, såfremt der er tvivl om afstemning ved håndsoprækning, be-

stemme, at en afstemning skal gentages skriftligt.  

Tvivl om en stemmeseddels gyldighed afgøres af stemmeudvalget. 

Stk. 5 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. 

3. Ændringsforslag og forslag 

Stk. 1 

Kun repræsentanter kan stille ændringsforslag 

Stk. 2 

Ændringsforslag skal stilles inden behandling af dagsordenspunktet påbegyndes.  

Stk. 3 

Kun forslagsstilleren(erne) eller stillere af ændringsforslag til et dagsordenspunkt kan stille 

ændringsforslag under selve behandlingen af punktet. 

 

 



Stk. 4 

På Repræsentantskabsmødets 1. dag er der afleveringsfrist kl. 12.00 for ændringsforslag 

til dagens dagsordenspunkter. 

For ændringsforslag til dagsordenspunkter på mødets 2. dag, er der afleveringsfrist lørdag 

aften kl. 19.00. 

Stk. 5 

Ændringsforslag skal afleveres til dirigenterne skriftligt og underskrevet af forslagsstillerne.  

Stk. 6 

Ændringsforslag fremsat af et mødeudvalg (Punkt 1, stk. 5) forelægges direkte for Repræ-

sentantskabet 

Stk. 7  

Dirigenterne påser, at alle forslag og ændringsforslag kommer til repræsentanternes kend-

skab og afstemning. 

Stk. 8. 

Ændringsforslag udleveres skriftligt til alle repræsentanter eller mangfoldiggøres via pc-

kanon i lokalet.  

Stk. 9. 

Der kan ikke fremsættes nye forslag under Repræsentantskabsmødet. (Forslag skal være 

indsendt til HB senest 6 uger før) 

4. Taleret 

Stk. 1  

Alle deltagere i Repræsentantskabsmødet har taleret. Det gælder således både repræsen-

tanter og ordinære medlemmer, som overværer mødet. 

 

 



5. Taletider 

Stk. 1 

Talerne får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenterne. Dirigenterne kan dog 

ændre rækkefølgen, såfremt det skønnes hensigtsmæssigt. 

Stk. 2 

Repræsentanterne taler fra den plads, dirigenterne anviser.  Ingen må tage ordet uden di-

rigenternes tilladelse. 

Stk. 3 

Første gang en repræsentant får ordet, er taletiden begrænset til 8 minutter. Dog har for-

manden ikke begrænset taletid. Tilsvarende har forslagsstillere ikke begrænset taletid ved 

præsentationen af det pågældende forslag.  

Anden gang en taler får ordet til samme dagsordenspunkt er taletiden begrænset til max 3 

minutter. 

Forslag om begrænset taletid eller afslutning af en debat kan dog stilles af dirigenterne el-

ler en repræsentant og afgøres ved almindeligt stemmeflertal. 

Stk. 4 

Uden for normal talerække kan opnås: 

1) Ordet for en kort bemærkning: 

Taletid højst 2 minutter og den må alene bruges til berigtigelse, oplysende bemærkninger 

eller reaktioner, der har betydning for debatten. 

2) Ordet til forretningsordenen: 

Kan kun anvendes, såfremt man ønsker at stille forslag om debattens afslutning, begræn-

set taletid, eller såfremt man ønsker at kritisere dirigenternes måde at lede forhandlingerne 

på.  

Taletid højst 2 minutter. 

 



Stk. 5 

Forslagsstilleren/ordføreren har altid ret til en afsluttende bemærkning, før dagsordens-

punktet lukkes.  

Stk. 6 

Såfremt den fastlagte tidsplan overskrides, kan dirigenterne bestemme, at kun repræsen-

tanterne har taletid.  

6. Dirigenternes rettigheder og pligter 

Stk. 1 

Dirigenterne leder mødet og påser, at forhandlingerne fremmes, således at dagsordenen 

afvikles indenfor den fastsatte tid - og at god parlamentarisk skik overholdes. 

Stk. 2 

Repræsentanterne - og øvrige deltagere - må i alle tilfælde rette sig efter dirigenternes af-

gørelser. 

Stk. 3 

Dirigenterne kan:  

1) Påtale anvendte udtryk og fremsatte udtalelser 

2) Kalde til orden 

3) Fratage en taler ordet 

4) Nægte taleren ordet på ny under behandlingen af samme punkt 

5) Henstille til taleren at undgå gentagelser af allerede fremsatte  

    synspunkter 

Stk. 4 

Dirigenterne kan suspendere mødet af kortere eller længere varighed. 

 

 



Stk. 5 

Stilles der mistillidsvotum til dirigenterne, sættes dette straks til afstemning, der ledes af 

formanden. Kun repræsentanter kan stille mistillidsforslag. 

Stk. 6 

Fortolkning af forretningsordenen tilkommer alene dirigenterne. 

7. Referat 

Stk. 1 

Der tages referat af de beslutninger, som Repræsentantskabet foretager.  

Stk. 2 

Referatet skal endvidere indeholde den fulde tekst af de ændringsforslag, der fremsættes 

på repræsentantskabsmødet samt resultatet af behandlingen. 

Stk. 3 

Øvrige forhandlingsemner, f.eks. udtalelser, resolutioner, henstillinger m.v. samt resultatet 

af behandlingen skal indgå i referatet. 

Stk. 4 

Afstemningsresultater ved personvalg refereres med stemmetal.  

8. Godkendelse af referatet 

Stk. 1 

Referatet godkendes og underskrives efter mødet af dirigenterne. 


