
 

 

Forretningsorden for 

HK Stat Hovedstadens generalforsamling 

 

Generalforsamlingen 

1. Generalforsamlingen åbnes af formanden eller et bestyrelsesmedlem, der leder vedtagel-

sen af forretningsordenen. 

2. Generalforsamlingen optages.  

Dirigenterne 

3. Der vælges to dirigenter. 

4. Dirigenterne skal sørge for rolige og saglige forhandlinger. 

5. Dirigenternes afgørelser er suveræne. 

Stemmeudvalg 

6. Der vælges et stemmeudvalg på 3 medlemmer samt 1 suppleant til at kontrollere optæl-

lingen af stemmerne. Alle valghandlinger foregår elektronisk og kræver, at man er fysisk 

tilstede på generalforsamlingen. 

7. Stemmeudvalget vælger selv sin formand. 

Afstemning 

8. Dirigenterne foretager afstemning ved håndsoprækning. Er de i tvivl om resultatet, kan 

dirigenterne foretage skriftlig afstemning. 

9. Såfremt der forlanges skriftlig afstemning, er dirigenterne forpligtet til at foretage af-

stemning ved håndsoprækning, om der skal være skriftlig afstemning. Er dirigenterne i 

tvivl om udfaldet af denne afstemning, skal der foretages skriftlig afstemning. 

Beretning 

10. Formand/næstformand aflægger bestyrelsens beretning. 

11. Forslag til udtalelser behandles under beretningen - medmindre de hører hjemme under 

andre af dagsordenens punkter - men kommer til særskilt afstemning. 

Ændringsforslag 

12. Ændringsforslag skal afleveres skriftligt til dirigenterne forsynet med navn og eventuelt 

arbejdssted. 

Ordet og tiden 

13. Medlemmer, der ønsker ordet, skal aflevere en seddel med navn og eventuelt arbejdssted 

til dirigenterne. 

14. Intet medlem kan få ordet til samme sag mere end 2 gange (undtagen formand og næst-

formand). 

15. Ingen kan have ordet mere end 5 minutter ad gangen (undtagen formand og næstfor-

mand). 

16. Forslagsstilleren har ret til som den første at motivere sit forslag, og som den sidste at 

komme med afsluttende bemærkninger. 

17. Formand/næstformand har dog i alle tilfælde ret til at få ordet som sidste taler. 

18. Enhver kan få ordet til forretningsordenen når som helst under debatten. 

19. Forslag om afslutning af en debat, eller om begrænsning af taletiden, skal straks sættes 

til afstemning. Inden afstemningen skal dirigenterne oplyse om hvor mange talere, der er 

indtegnet. 

20. Når en debatafslutning er vedtaget, kan der ikke indtegnes flere talere. Kun allerede ind-

tegnede talere kan stille ændringsforslag eller udtalelser.  

21. Beslutning om begrænsning af taletid gælder kun for det dagsordenspunkt, hvor det er 

fremsat. 



22. Dirigenterne kan afslutte debatten om en sag, når de skønner, at der ikke kan føjes nye 

synspunkter til sagen. 

 

Valg 

23. Alle personvalg under dagsordenens punkt Valg foregår ved skriftlig afstemning, undta-

gen til poster hvortil der ikke skal vælges suppleanter, og hvor der kun opstiller det antal, 

der skal vælges. 

24. Kandidater til formands- og næstformandsvalg har mulighed for at præsentere sig fra po-

diet inden valget. Taletid max. 5 minutter.  

25. Kandidater til bestyrelsesvalget får mulighed for at præsentere sig kort fra podiet inden 

valget. Taletid max. 2 minutter.  

26. Bornholm skal - ifølge lovene for HK Hovedstaden – vælge deres bestyrelsesmedlem i 

branchenetværket på Bornholm. 

27. Afstemningen foregår som en fælles valghandling, hvor alle kan stemme på alle. 

28. Kandidater - til de under dagsordenens punkt Valg nævnte poster - skal, hvis de ikke alle-

rede er på de fortrykte stemmesedler, aflevere en seddel til dirigenterne med navn, un-

derskrift og eventuelle arbejdssted. 

29. Ved valg er stemmesedlen gyldig, når der er stemt på mindst en og højst det antal der 

skal vælges. 

30. Der foretages afstemning af bestyrelsesmedlemmer/repræsentantskabsmedlemmer/dele-

gerede og suppleanter.  

 

 Indstillet af HK Stat Hovedstadens bestyrelse.  

 


