
Islands Brygge 32D
2300 København S

36 17 72 00

dui@dui.dk

www.dui.dk

/dui.dk

Islands Brygge 32D
2300 København S

36 17 72 00

dui@dui.dk

www.dui.dk

/dui.dk

CVR 22 37 69 18 // Arbejdernes Landsbank Reg. 5301 Kontonr. 0281399

13. august 2019 

 

 
 
 
Oplæg til forretningsorden  
Ekstraordinært Landsmøde 2019 
 
 

1. Det ekstraordinære Landsmøde indledes klokken 10.00 og kan ikke 
betragtes som værende færdigt, før det ekstraordinære Landsmøde 
har fået meddelelse om resultatet af valget til Hovedbestyrelsen. Det 
tilstræbes dog at være færdige senest klokken 15.30 af hensyn til 
planlægning af hjemrejsen for delegerede og af hensyn til den lejede 
facilitet i Odense 
 

2. Punktet omhandlende redegørelse og debat skal omhandle det forløb, 
som organisationen har gennemgået. Kandidattaler om det fremtidige 
forløb i DUI-LEG og VIRKE og lignende accepteres først i forbindelse 
med valghandlinger.  
 
Konkrete personaleforhold kan IKKE debatteres på det ekstraordinære 
landsmøde 
 

3. Landsmødet vælger to dirigenter. Landsmødets forhandlinger ledes af 
dirigenterne, under hensyntagen til dagsorden og tidsplan. 
Dirigenterne aftaler indbyrdes mødeledelsens fordeling 
 

4. Landsmødet vælger to sekretærer, der fører et beslutningsreferat over 
Landsmødets beslutninger. Referatet skal underskrives af dirigenterne, 
sekretærerne, formanden og næstformændene.  
 

5. Dirigenterne kan undervejs – under skyldig hensyntagen til tidsplanen 
– beslutte afholdelsen af pauser med henblik på administrative forhold 
eller forhandlinger mellem delegerede 
 

6. Landsmødet vælger et stemmeudvalg, der bistår dirigenterne. Ved 
skriftlig afstemning nedsættes et særskilt stemmeudvalg bestående af 
tre personer. 
 

7. Stemmeretten udøves personligt. Stemmeafgivningen sker ved at 
markere med stemmekort med mindre dirigenterne bestemmer en 
anden afstemningsform, eller mindst 10% af de fremmødte 
stemmeberettigede forlanger skriftlig afstemning. 
 

8. Alle personvalg sker ved skriftlig afstemning, medmindre kun en 
kandidat er foreslået. Ved valg gælder, at navnene på de foreslåede 
personer oplæses af dirigenten mindst to gange. 
 
Alle enkeltpersonvalg afgøres ved kvalificeret flertal, dvs. en over 
flertallet. Hvis ingen af de opstillede kandidater opnår dette, foretages 
der afstemning, indtil kvalificeret flertal er opnået for en af 
kandidaterne.  
 
Til hovedbestyrelsen stemmes på otte kandidater, og de 10, der får 
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flest stemmer bliver valgt. 
 

9. Forslag til kandidater til valg skal være dirigenterne i hænde skriftligt 
inden lørdag 31. august klokken 10.30. 
 

10. Landsmødedeltagerne må – for at få ordet – indlevere skriftlig 
begæring, indeholdende navn og afdeling/Fællesledelse og/eller 
Hovedbestyrelsen, samt angivelse af emne til dirigenterne. 
 
 
Taletiden til redegørelse og debat fastsættes således: 

• Formand og repræsentant for oppositionen har i forbindelse 
med redegørelse for mistillid og debat hver 5 minutter 
henholdsvis i begyndelsen og ved afslutningen af debatten 

• Delegerede, der begærer ordet, kan tale i maksimalt 3 minutter 
• Dirigenterne kan – om nødvendigt – yderligere begrænse 

taletiden 
• Debat om redegørelse skal være afsluttet klokken 12.00 

 
Taletiden for kandidater til valg kan maksimalt udgøre følgende: 

• Formandskandidater kan tale i maksimalt 5 minutter 
• Næstformandskandidater kan tale i maksimalt 3 minutter 
• Hovedbestyrelseskandidater kan tale i maksimalt 2 minutter 

 
11. Enhver landsmødedeltager, der har taleret, kan begære ordet til 

forretningsordenen. En sådan begæring skal være skriftlig og angive til 
hvilke/t punkt/er i forretningsordenen ordet begæres. I så fald 
afbryder dirigenterne straks talerækken 


