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FORRETNINGSORDEN 
HOVEDBESTYRELSEN foreslår følgende 
forretningsorden for Landsmødet 2022 

PUNKT 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Landsmødet vælger 2 dirigenter. Lands-

mødets forhandlinger ledes af dirigenterne, 
under hensyntagen til dagsorden og tidsplan. 
Dirigenterne aftaler indbyrdes mødeledel-
sens fordeling.  

 
2. Landsmødet vælger 2 sekretærer, der fører 

et beslutningsreferat over Landsmødets 
beslutninger. Referatet skal underskrives af 
dirigenterne, sekretærerne, formanden og 
næstformændene. Landsmødets forhand-
linger optages desuden på bånd.  

 
3. Landsmødet vælger et stemmeudvalg, som 

bistår dirigenterne. Stemmeudvalget består 
af 3 personer.  

 
4. Redaktionsudvalget er ansvarlig for at 

redigere udtalelser. Forslag til udtalelser m.v. 
skal være indleveret til dirigenterne inden 
lørdag kl. 16:00. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
5. Ændringsforslag til Målprogram 2022 - 2024 

skal være indleveret til dirigenterne inden 
lørdag kl. 10:00. Workshops-grupperne kan 
stille ændringsforslag inden lørdag kl. 17:00  

 
6. Ved behandling af hovedforslag og 

ændringsforslag skal forslagsstilleren have 
ordet først. Ved afstemning om hovedforslag, 
hvortil der er fremsat ændringsforslag, stem-
mes først om ændringsforslag og derefter 
om hovedforslag. I givet fald med de 
ændringer, som måtte være foretaget inden. 
Ændringsforslag til ændringsforslag kan 
fremsættes på Landsmødet under for-
handlingen under det pågældende punkt.  

 
7. Ændringsforslag skal indleveres skriftligt til 

dirigenterne sammen med oplysning om 
forslagsstillerens navn og afdeling/HB. 
Ændringsforslag kan ikke indleveres efter, at 
debatten om det foreliggende hovedforslag 
er afsluttet, medmindre Landsmødet ved-
tager at åbne debatten på ny. Der kan kun 
stilles ændringsforslag til ændringsforslag 
her.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Stemmeretten udøves personligt. Stemmeaf-

givningen sker ved at markere med 
stemmekort, medmindre dirigenten bestem-
mer anden afstemningsform, eller mindst 
10% af de fremmødte stemmeberettigede 
forlanger skriftlig afstemning.  
 

9. Alle personvalg sker dog ved skriftlig 
afstemning, medmindre kun en kandidat er 
foreslået. Ved valg gælder, at navnene på de 
foreslåede personer oplæses af dirigenten 
mindst 2 gange. Alle personvalg afgøres ved 
kvalificeret flertal, dvs. 1 over flertallet. Hvis 
ingen af de opstillede kandidater opnår 
dette, foretages der afstemning, indtil 
kvalificeret flertal er opnået for en af 
kandidaterne. Ved eventuelt valg til redak-
tionsudvalg skal der stemmes på det antal 
personer, der skal vælges.  

 
10. Til alle vedtagelser på Landsmødet kræves, at 

mindst halvdelen af de delegerede deltager i 
afstemningen, dog således at der til 
vedtagelse af ændringsforslag til vedtæg-
terne kræves, at 2/3 af Landsmødets 
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fremmødte delegerede stemmer for 
forslaget, idet der ved ”fremmødte” forstås 
delegerede, der er til stede i salen. Alle øvrige 
spørgsmål afgøres ved simpelt stemme-
flertal. 

  
11. Forslag til kandidater til valg skal være 

dirigenterne i hænde inden lørdag kl. 16:00. 

12. Landsmødedeltagerne må - for at få ordet – 
indlevere skriftlig begæring, indeholdende 
navn og afdeling/HB, samt angivelse af 
emne, til dirigenterne.  

 
Taletiden fastsættes således:  
-  Forslag stiller har ved motivation af det 

enkelte forslag en taletid på max 3 min.  
 
-  Redaktionsudvalget har ved fremlæggelse 

af de enkelte forslag en taletid og den skal 
vurderes.  

 
-  Andre landsmødedeltagere har 3 

minutters taletid. Hvis redaktionsudvalget 
ønsker gensvar, har de en taletid på 2 
minutter.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  De hovedbestyrelsesmedlemmer (og evt. 
ansatte), der skal forelægge de enkelte 
dagsordenspunkter, har den taletid, der er 
nødvendig for sagens forelæggelse, og 
kan begære ordet det nødvendige antal 
gange.  

 
-  Dirigenterne kan om nødvendigt 

yderligere begrænse taletiden.  
 
- Ordet kan begæres to gange ved 

beretningsdebatten for hvert emne.  
 

13. Enhver landsmødedeltager, der har taleret, 
kan begære ordet til forretningsordenen. En 
sådan begæring skal være skriftlig og angive 
til hvilket punkt/punkter i forretningsordenen 
ordet begæres. I så fald afbryder dirigenterne 
straks talerrækken. 

 


