KONGRES 2018
Dagsordenens punkt 1.a

FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN
§ 1 Dirigent og stemmetællere
Kongressen vælger 1 (én) dirigent, 2 (to) referenter samt 2 (to) stemmetællere.
Formanden leder de anførte valghandlinger.
Er der opstillet flere kandidater til dirigenthvervet, stemmes der om disse i den rækkefølge, de er foreslået,
og almindeligt stemmeflertal er afgørende.
En diskussion om de opstillede kandidater kan ikke finde sted.
Dirigenten skal konstatere, om den ordinære kongres er lovligt indvarslet.
Lovligheden af de fremmødte delegeredes tilstedeværelse samt antallet af disse konstateres forinden den
videre behandling af kongressens dagsorden.
Dagsordenen skal oplæses for de delegerede.

§ 2 Beslutningsdygtighed og afstemning
Kongressen er altid beslutningsdygtig.
Ved de afgørelser, der jf. vedtægterne kan afgøres ved almindeligt flertal vil eventuelt stemmelighed
medføre, at det forslag, hvorom der stemmes, betragtes som bortfaldet.
Skønner dirigenten, at kongressens stilling til et forslag er så entydig, at en afstemning vil være overflødig,
udtaler dirigenten dette med angivelse af den opfattelse, dirigenten har af kongressens stilling til forslaget.
Forlanges der herefter ikke formel afstemning, kan dirigenten erklære forslaget for afgjort i
overensstemmelse med det, dirigenten har udtalt.
Afstemninger foretages ved håndsoprækning eller ved skriftlig afstemning. Skriftlig afstemning kan begæres
af dirigenten, eller hvis en delegeret stiller krav herom.
Ved afstemning ved håndsoprækning har hver delegeret 1 stemme.
Ved skriftlig afstemning har hovedbestyrelsen 1 stemme hver og afdelingerne har 1 stemme pr. medlem.
Afdelingerne fordeler selv stemmerne blandt sine delegerede.
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Valg foregår ved håndsoprækning, hvis der er flere kandidater, med mindre dirigenten, eller hvis en
delegeret begærer skriftlig afstemning. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning.
§ 3 Referat
Kongressens beslutninger anføres i referatet, der kortfattet skal udvise mødets diskussionsemner,
ordførernes motiveringer og kongressens trufne vedtagelse.
Referatet udsendes til samtlige tillids- og fællestillidsrepræsentanter.

§ 4 Forhandlingernes ledelse
Dirigenten leder kongressens afvikling. Dirigenten træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende
forhandlingernes ledelse og om iagttagelse af god orden under disse.
Dirigenten formulerer, når en sag er behørigt drøftet, de punkter, om hvilke, der skal stemmes. Enhver, der
ønsker ordet, skal henvende sig til dirigenten, der giver ordet til de delegerede i den rækkefølge, hvori de
har begæret det.
Hvis flere begærer ordet samtidig, bestemmer dirigenten rækkefølgen.
Enhver delegeret er pligtig til at efterkomme dirigentens kendelse angående overholdelse af talerækkefølge
og den fornødne orden.
Ethvert forslag rettes til dirigenten. Hvis dirigenten finder anledning hertil, eller når det begæres af 3 (tre)
delegerede, skal det sættes under afstemning, hvorvidt afslutning af en forhandling skal finde sted.

§ 5 Sagernes behandling
Ændringsforslag kan i almindelighed fremsættes i enhver sag, så længe dirigenten ikke har afsluttet
forhandlingerne for at skride til afstemning.
Dirigenten bestemmer i hvilken orden, der skal stemmes om ændringsforslagene, men således at
afstemningen om disse skal ske før afstemningen af hovedforslaget.
Under punktet "eventuelt" kan ikke behandles pengebevillinger og vedtægtsændringer eller foretages valg.
Vedtaget den 9. november 2018.
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