
   

 

 
 

Forretningsorden for generalforsamling i Kreds 54 

2021 

 
1. Formanden eller en stedfortræder for denne åbner generalforsamlingen 

og leder valget af dirigent.  Derefter overlades generalforsamlingens 

ledelse til dirigenten. 

 

2. Dirigenten kontrollerer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt i 

henhold til vedtægterne, og at dagsordenen indeholder de i vedtægterne 

foreskrevne punkter. 

Dirigenten påser i øvrigt, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk skik opretholdes. 

 

3. Afstemningerne foregår digitalt på Webex. Resultatet vises på skærmen, når afstemningstiden er slut. 

 

4. Talerne gives ordet i den rækkefølge, hvori de indtegnes hos dirigenten.  Dog kan formand, 

udvalgsformænd og forslagsstillere når som helst efter et indlæg begære ordet, lige som dirigenten kan 

tillade en kort svarreplik. 

Generalforsamlingen kan efter forslag fra dirigenten eller forsamlingen vedtage debattens afslutning med de 

indtegnede talere eller begrænsning af taletiden til henholdsvis 5 minutter, 3 minutter eller l minut. 

Når dirigenten har meddelt, at der foretages afstemning, kan intet medlem af forsamlingen begære ordet, 

med mindre, det er til forretningsordenen.  

 

5. Formanden, et flertal af styrelsen eller mindst 20 % af deltagerne kan forlange debatten afbrudt i højst 10 

minutter for at drøfte de igangværende forhandlinger.  

 

6. Større forslag og ændringsforslag sendes til dirigenten på 054@dlf.org. Mindre forslag og ændringsforslag 

afgives mundtligt. 

 

7. Afstemninger om beretning, regnskab, budgetforslag samt øvrige forslag og ændringsforslag sker ved 

afstemning på Webex. 

 

Hvor vedtægterne ikke foreskriver andet, træffes afgørelserne ved almindeligt flertal. 

Forslag og ændringsforslag bortfalder ved stemmelighed. 

 

8. Valg til kredsstyrelsen foregår efter de af hovedstyrelsen udsendte retningslinjer og er altid 

skriftlige/digitale, når der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges.   

 

Valg i lige år: 

Først vælges formand, der samtidig er kongresdelegeret. 

Derefter vælges yderligere 2 kongresdelegerede, som samtidig er kredsstyrelsesmedlemmer. 

Dernæst vælges 3 suppleanter for de kongresdelegerede, som samtidig er kredsstyrelsesmedlemmer, iht. 

kredsens vedtægter. Suppleanterne indtræder som kongresdelegerede i rækkefølge efter opnået stemmetal. 

Endelig vælges 3 suppleanter for kredsstyrelsen.  Suppleanterne indtræder i kredsstyrelsen i rækkefølge efter 

opnået stemmetal. 

 

Valg i ulige år: 

I de ulige år vælges 2 kritiske revisorer samt 2 revisorsuppleanter.  

 

9. Begæres ordet til forretningsordenen, gives dette uden for talerrækkefølgen.  Taletiden for ordet til 

forretningsordenen er højst 2 minutter. 
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10. Dirigenten har pligt til at fratage en taler ordet, hvis denne ikke holder sig til det punkt, der debatteres. 

 

11. Ved begrundet mistillid til dirigenten skal en sådan straks sættes under afstemning. 

 

12. Der udarbejdes beslutningsreferat, som underskrives af dirigenten og referent. 

 

 

 

 

 

 

 


