FORRETNINGSORDEN

1. Generalforsamlingen åbnes af formanden eller dennes stedfortræder.
2. Dirigenten oplæser dagsordenens punkter og konstaterer generalforsamlingens lovlige
indvarsling og beslutningsdygtighed.
3. Dirigenten skal lede forhandlingerne upartisk, og skal afløses af sin meddirigent, såfremt
han ønsker at deltage i forhandlingerne.
4. Dirigentens skal sikre at ro og orden opretholdes, og at der ikke anvendes ukvemsord mod
øvrige medlemmer.
5. Dirigenten kan, om nødvendigt, udvise et medlem der udviser uhøvisk og/eller aggressiv
adfærd eller såfremt de på anden måde forstyrrer forhandlingerne på
generalforsamlingen.
6. Ændringsforslag, der fremsættes på generalforsamlingen, skal afleveres skriftligt til
dirigenten, forsynet med forslagsstillerens navn.
7. Talere vil få ordet i den rækkefølge de har ladet sig indtegne.
8. Formanden har, i alle tilfælde, ret til at få ordet som sidste taler. Dog kan enhver
deltager få ordet til forretningsordenen, når som helst under debatten.
9. Talere skal altid henvende sig til generalforsamlingen og ikke til de enkelte medlemmer
og erindre sig, at forhandlingerne drejer sig om sagen.
10. Dirigenten er berettiget til at fratage en taler ordet, hvis denne ikke holder sig til det
foreliggende punkt. Dirigenten er I sådanne tilfælde suveræn.
11. Ethvert medlem kan, til dirigenten, stille forslag om afslutning af en debat eller om
begrænsning af taletiden. Sådanne forslag skal straks behandles.
12. Dirigenten skal imidlertid – forinden forslag om afslutning af en debat sættes under
afstemning – oplyse hvor mange talere der er indtegnet samt sikre sig, at der ikke er flere
der ønsker ordet.
13. Afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal.
14. Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller et medlem fra
salen foreslår skriftlig afstemning, i henhold til vedtægternes §4.1
15. Alle personvalg foregår skriftligt, såfremt der er opstillet flere kandidater, end der skal
vælges.
16. Foreligger der om samme sag flere forslag, skal det videst gående forslag sættes under
afstemning først.
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