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Forretningsorden  
(Dagsordenens punkt 2) 
 
 

Hovedbestyrelsens forslag 
 
Forslag til Forretningsorden: 
 

1. Kongressens forhandlinger ledes af to dirigenter. Disse ordner indbyrdes mødernes ledelse. 
Forbundssekretæren er kongressens sekretær. 

 
 

2. Den ledende dirigent kontrollerer ved kongressens begyndelse navnene på de delegerede, og 
ved begyndelsen af hvert møde indcheckes de delegerede. Udeblivelse tilføres protokollen. 

 
 

3. De delegerede ønsker ordet i Kongres-app’en eller skriftligt hos dirigenten med opgivelse af 
navn, delegeretnummer og den afdeling/forbundssektor/landsdækkende klub og forening/ 
Overenskomstgruppe eller anden foreningsdannelse med tilsvarende retningslinjer med over 
2.000 medlemmer, vedkommende repræsenterer. 

 
 

4. Intet medlem kan få ordet om samme sag mere end tre gange, herfra undtages dog 
forslagsstillerne. Ingen kan have ordet mere end 5 minutter ad gangen. Stillere af hovedforslag 
kan dog til forelæggelse af den pågældende sag tale indtil 10 minutter. Undtaget fra disse 
bestemmelser er forbundsformanden, forbundsnæstformanden og forbundssektorformændene. 

 
 

5. Ændringsforslag skal via Kongres-app’en indsendes til dirigenten forsynet med navn og 
delegeret- nummer på forslagsstilleren samt den afdeling/forbundssektor/landsdækkende klub 
og forening/Overenskomstgruppe eller anden foreningsdannelse med tilsvarende retningslinjer 
med over 2.000 medlemmer, vedkommende repræsenterer eller afleveres skriftligt til 
dirigenterne med oplysning om navn og delegeretnummer. Ændringsforslag til Målprogrammet 
skal stilles senest torsdag den 28. oktober 2021 kl. 15.00, hvorefter redaktionsudvalget mødes. 

 
 

6. Forslag om afslutning eller taletidens yderligere begrænsning kan stilles af enhver delegeret på 
kongressen. Begrænsningen i taletiden gælder også for allerede indtegnede talere. 

 
 

7. Afstemning foregår ved håndsoprækning, medmindre 50 delegerede forlanger skriftlig 
afstemning. Dog skal personvalg foregå i Kongres-app’en, hvis der opstilles flere, end der skal 
vælges. Der stemmes på det antal der skal vælges. 
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8. Formands-/næstformandsvalg: 
 
Kongressen vælger forbundets formand og næstformand. Såfremt flere bringes i forslag til de 
enkelte poster, skal afstemningen foregå skriftligt i Kongres-app’en. For at opnå valg kræves 
kvalificeret flertal, det vil sige over halvdelen af de afgivne stemmer (Forbundets love § 20). 

 
Personvalg: 

 
- To kandidater 

I Kongres-app’en markeres navnet på den kandidat, man stemmer på. 
 
Den kandidat, der opnår flest af de afgivne gyldige stemmer, er valgt. Ved evt. stemmelig-
hed foretages ny afstemning. 
 
Hvis også den afstemning resulterer i stemmelighed, trækkes lod mellem de to kandidater. 
 

- Tre eller flere kandidater: 
I Kongres-app’en markeres navnet på den kandidat man stemmer på. 
 
Såfremt der er en kandidat, der opnår mere end halvdelen af de afgivne gyldige stemmer, er 
pågældende valgt. 
 
Hvis dette ikke er tilfældet, gennemføres en ny afstemning mellem de to kandidater, der har 
opnået det højeste og næsthøjeste antal stemmer. Ved evt. stemmelighed foretages tredje 
afstemning. 
 
Hvis også tredje afstemning resulterer i stemmelighed, trækkes lod mellem de to kandidater. 

 
Stemmeudvalget verificerer valgets resultat. 

 


