Forretningsorden for Delegeretforsamlingen
1.

Konstituering

1.1.

Landsbestyrelsen fremsætter forslag til valg af dirigent og udpeger medlemmerne til et
stemmeudvalg på op til fem blandt de delegerede. Dirigenten påser, at indkaldelsen til
delegeretmødet er sket i overensstemmelse med foreningens vedtægt og leder herefter
mødet og træffer alle beslutninger om procedure- og fortolkningsspørgsmål.

1.2.

Dirigenten kan med et simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede på et
vilkårligt tidspunkt af delegeretmødet afsættes, og en ny dirigent kan efter forud fremsat
forslag fra landsbestyrelsen vælges i stedet.

2.

Mødedeltagelse

2.1.

Direktionen har ret til at deltage i og udtale sig på delegeretmødet.

2.2.

Landsbestyrelsen kan indbyde gæster med taleret på delegeretmødet.

3.

Delegeretforsamlingen

3.1.

Delegeretmødet afvikles over to arbejdsdage.

3.2.

Kun delegerede eller valgte suppleanter for disse kan deltage med stemmeret. Hvis både
den delegerede og den valgte suppleant er forhindret, kan et andet medlem fra
lokalbestyrelsen deltage som observatør, men uden stemmeret.

3.3.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

3.4.

Afstemninger foregår ved håndsoprækning eller elektronisk afstemning. Landsbestyrelsen
eller fem delegerede kan begære elektronisk afstemning.

3.5.

Valg til landsbestyrelsen foregår altid ved elektronisk afstemning.

3.6.

Ved afstemninger om valg til landsbestyrelsen, skal der afgives stemme på lige så mange
kandidater, som der er ledige pladser.

4.

Taleret

4.1.

Der tales fra delegeretmødets talerstol. Landsbestyrelsen og direktion kan dog besvare
spørgsmål fra podiet. Hver delegeret har tre minutters taletid pr. dagsordenspunkt med
mulighed for yderligere et minuts taletid til opfølgning. Dirigenten kan af hensyn til
delegeretmødets afvikling fastsætte taletidsbegrænsning.

4.2.

Ved forelæggelse af forslag til vedtagelse træffer forslagsstilleren aftale med dirigenten
om taletidens længde.

4.3.

Når en delegeret ønsker ordet, tages plads på stole, der er opstillet ved talerstolen.
Dirigenten kan bestemme talerrækkefølgen. Hver taler præsenterer sig som indledning til
et indlæg.

5.

Valg af landsbestyrelsesmedlemmer

5.1.

Ved valg til landsbestyrelsen udgives forud for delegeretmødet en valgavis, hvori hver
kandidat kan præsentere sig selv.
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5.2.

På delegeretmødet får hver kandidat forud for afstemningen fem minutter til rådighed til
at præsentere sig selv. Herunder skal delegeretforsamlingen have mulighed for at stille
spørgsmål. En mindre del af taletiden kan overlades til en anden delegeret, der ønsker at
anbefale kandidaten.

6.

Valg af suppleanter til landsbestyrelsen

6.1

De kandidater til landsbestyrelsen, som ikke opnår valg, indtræder som
Landsbestyrelsessuppleanter i den rækkefølge deres stemmetal tilsiger.

7.

Forhandlingsprotokol

7.1

Delegeretmødets referent refererer hovedindholdet af synspunkter fremkommet under
drøftelserne af dagsordenens emner og refererer alle trufne beslutninger.

7.2

Hele delegeretmødet optages elektronisk. Indholdet kan anvendes til efterfølgende
afklaring af principielle spørgsmål i referatet.

7.3

Protokollen skal senest otte uger efter mødets afslutning være udarbejdet og
underskrevet.

8.

Ændring af forretningsorden

8.1.

Forretningsordenen kan ændres af et flertal af de i afstemningen deltagende delegerede.

Gældende fra 26. november 2013
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