
 
 

Forretningsorden for kredsmødet.  

 

1. Mødet åbnes af kredsformanden. 

 

2. Kredsformanden leder valgene af dirigent og sekretær. 

 

3. Dirigenten lader forretningsordenen vedtage. 

 

4. Dirigenten forelægger dagsordenen til vedtagelse. 

 

5. Dirigenten påser at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden overholdes. 

De delegerede må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørelser 

 

6. Talerne får ordet i den rækkefølge, de er indtegnet i hos dirigenten. Uden de delegeredes 

samtykke kan ingen få ordet mere end to gange i samme sag, dog tre gange for 

forslagsstillerens vedkommende. 

 

7. Der må kun tales fra talerstolen. Tilladelse til at fremkomme med korte bemærkninger, der 

ikke må vare over et minut og kun indeholde berigtigelser eller oplysninger i anledning af 

noget fremført, kan dog gives af dirigenten uden for talernes rækkefølge. Sådanne 

berigtigelser kan fremføres fra talernes plads. 

 

8. Forslag om afslutning af debatten med de indtegnede talere eller om begrænset taletid kan 

stilles af dirigenten eller to delegerede og vedtages af mødet med simpel stemmeflertal. 

Vedtages en sådan beslutning, kan forslagsstilleren dog yderligere indtegnes. 

 

9. Forslag om ændringsforslag skal stilles af mindst to delegerede og afleveres skriftligt til 

dirigenten. 

 

10. Afstemninger på mødet kan foretages på følgende tre måder: 

 

1. Ved håndsoprækning. 

2. Ved navneopråb. 

3. Ved skriftlig afstemning. 

 

Håndsoprækning er den normale afstemningsform, som anvendes ved alle afstemninger.  

 

Håndsoprækning sker uden identifikation af de stemmeberettigede enkeltvis. 

 

Navneopråb anvendes, hvis mindst tre delegerede forlanger det. 

 

Skriftlig afstemning foretages ved valg til tillidsposter, hvis der er opstillet mere end en 

kandidat. Navneopråb kan ikke anvendes ved valg til tillidsposter. 

 

Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de mødte delegerede stemmer for ændringen. 

 



Beslutninger der ikke angår vedtægtsændringer, træffes af kredsmødet ved simpel 

stemmeflerhed, hvilket betyder, at det forslag, der har samlet flest stemmer er vedtaget. 

 

Hvis der forligger mere end to forslag, stemmes der indtil et af forslagene har opnået over 

halvdelen af de afgivne stemmer, eller indtil der foreligger to forslag, idet det forslag, der i 

hver afstemning opnår færrest stemmer, bortfalder. 

 

Herefter er det forslag, der opnår flest stemmer vedtaget, medmindre mindst fem delegerede 

umiddelbart efter afstemningen skriftligt anmoder om, at det vedtagne forslag sættes til 

separat afstemning. Hvis forslaget ikke vedtages med simpel stemmeflerhed, bortfalder det. 

 

Ved stemmelighed bortfalder forslaget. 

 

Resultatet af alle afstemninger anføres i protokollen. 

 

Foretages afstemninger ved navneopråb, indføres hver enkelt delegeredes afstemning i 

protokollen. 

 

Enhver delegeret kan, når anmodning herom fremsættes umiddelbart efter foretaget 

afstemning, henholdsvis afslutning af punktet, forlange protokollen tilført en kort 

motivering for sin afstemning. 

 

Motiveringen skal afleveres skriftligt til dirigenten inden kredsmødets afslutning. 

 

Ved personvalg afgøres stemmelighed ved lodtrækning. 

 

 


