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Kongressens forretningsorden  

 
 
 
Forslag fra Hovedbestyrelsen: 
 
 
1. Kongressen vælger 4 dirigenter. Valget gælder for hele kongressen. 
 Kongressen ledes til stadighed af 2 dirigenter. 
 Dirigenterne ordner indbyrdes ledelsen af møderne. 
 Ønsker den ledende dirigent at udtale sig ved en sags behandling, skal han over-

give ledelsen til sin meddirigent. 
 
2. Kongressen vælger 3 referenter, hvoraf 1 til stadighed skal stå i nøje kontakt med 

dirigenterne. 
 a) Al diskussion optages digitalt. 
 b) Referenterne redigerer stoffet. 
 Efter kongressen udsendes protokol digitalt over kongressen og placeres på kon-

gressiden på forbundets hjemmeside. 
 
3.  Såfremt en delegeret forlader kongressen, så skal dette meddeles til dirigenterne.  
 
4. Afstemningen på kongressen finder sted ved håndsoprækning eller skriftligt, og 

stemmeflerhed af de afgivne stemmer er gældende. Ved stemmelighed er et for-
slag forkastet. Alle hovedforslag og forslag af større omfang – bl.a. fra lov- og for-
slagsudvalget – skal være de delegerede i hænde, inden afstemning kan foreta-
ges. 

 Afstemning skal foretages skriftligt eller ved navneopråb, når mindst 20 delegerede 
kræver det. Alle afstemninger foretages fra de delegeredes pladser. 

 Dirigenterne kan iværksætte en digital afstemning, hvis der er tvivl om resultatet af 
en afstemning foretaget ved håndsoprækning.  

 
5. Alle valg foregår efter Lovenes afsnit ang. valg dvs.: 
 Valgbare er alle medlemmer, uanset om de er delegerede eller ej. 
 Forslagene skal udleveres til de delegerede ved kongressens start. Kun skriftlig, 

rettidigt anmeldte kandidater kan vælges på kongressen. 
 Valg foregår som enkeltvalg, og der kræves mere end halvdelen af de afgivne 

stemmer for at blive valgt.  
 Når der er mere end en kandidat opstillet, foretages skriftlig afstemning. 
 
6. Taletid 10 minutter første gang. 2. og 3. gang 5 minutter. 
 Forslag om afslutning af debatten, samt forslag om yderligere begrænset taletid 

kan stilles såvel af dirigenterne som af enhver anden kongresdeltager. 
 Ingen kan få ordet mere end 3 gange til samme sag uden kongressens tilladelse, 

dog kan forslagsstilleren få ordet til afsluttende bemærkninger. 
 Ordet begæres skriftligt – navn, delegeret-nummer og afdeling anføres. 
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7. Til formforslag som: Sagers afvisning, sagers udsættelse, nedsættelse af udvalg, 
afslutning af debatter og lignende forslag kan der ikke stilles ændringsforslag. 

 
8. Ændringsforslag kan ikke stilles, efter afslutning er vedtaget vedrørende debatten 

om en sag. 
 
9. Ændringsforslag skal indleveres skriftligt med angivelse af forslagsstillerens navn, 

delegeret-nummer og afdeling. 
 
10. Kongressens arbejdstid er: 

Tirsdag den 8. november 2022 
Kl. 10.00 – 12.00 Kongresåbning 
Kl. 13.00 – 18.00 Kongresforhandlinger 
 
Onsdag den 9. november 2022 
Kl. 09.00 – 12.00 Kongresforhandlinger 
Kl. 13.30 – 18.00 Kongresforhandlinger 
 
Torsdag den 10. november 2022 
Kl. 09.00 – 12.00 Kongresforhandlinger 
Kl. 13.30 – 17.30 Kongresforhandlinger 
 
Fredag den 11. november 2022 
Kl. 09.00 – 12.30 Kongresforhandlinger 
Kl. 12.30 – 13.00 Kongresafslutning 

 
 Kongressen kan tage beslutning om ændrede mødetider og afholdelse af ekstraor-

dinære møder. 
 Mødet begynder til den fastsatte tid. 
 
11. Retningslinjer for stemmeudvalg: 
 

1. Stemmeudvalget vælges blandt de delegerede efter indstilling fra hovedbe-
styrelsen. Blandt stemmeudvalget vælges en formand efter indstilling fra ho-
vedbestyrelsen. 

 
2. Stemmeudvalget er mødets tillidsmænd. 
 
3. Stemmeudvalget er underlagt tavshedspligt i forbindelse med deres hverv 

som stemmeudvalg. 
 Resultatet af afstemninger offentliggøres kun af stemmeudvalgsformanden, 

som regel fra mødets talerstol. 
 
4. I forbindelse med afstemninger ved håndsoprækning, hvor dirigenterne an-

moder om stemmeudvalgets medvirken, optælles stemmerne af stemmeud-
valget og resultatet gives til stemmeudvalgsformanden. 

 
5. I forbindelse med skriftlig afstemning indsamles stemmesedlerne af stem-

meudvalget i medbragte indsamlingskasser. 
 
6.  De indsamlede stemmesedler blandes, således, at det enkelte medlem af 

stemmeudvalget ikke optæller egne indsamlede stemmesedler. 
 
7. Optælling af stemmer foretages af stemmeudvalget i særskilt lokale. 
 
8. De optalte stemmesedler gemmes i forseglet kuvert. Stemmesedler destrue-

res efter godkendelse af referat fra mødet. 
 
9. Ved digitale afstemninger er kongressens digitale protokol gældende som 

dokumentation, og er tilgængelig på forbundets hjemmeside. 
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