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FORRETNINGSORDEN  

for FN-forbundets landsmøde 2. oktober 2021 

 
 

1. Landsmødet vælger to dirigenter, som på skift leder landsmødets forhandlinger. Ønsker 
en dirigent at udtale sig under et punkt eller en sags behandling, overgives ledelsen af 
mødet midlertidigt til den anden dirigent. 

 
2. Landsmødet vælger fire stemmetællere, som både sikrer optælling af stemmer og 

registrering af tilstedeværende stemmeberettigede i afstemningsøjeblikket.  
 

3. Landsmødet vælger landsmødesekretærer (referenter). I praksis vælges 
generalsekretæren, som uddelegerer opgaven til sekretariatsansatte. 

 
4. Landsmødet vælger et redaktionsudvalg, der skal sikre en forsvarlig behandling af 

eventuelt indkomne forslag. Redaktionsudvalget består af fem personer, der blandt sig 
vælger en formand. Redaktionsudvalget kan behandle og bearbejde forslag og 
ændringsforslag, så de får en form, som landsmødet kan tage stilling til. Forslag fra 
redaktionsudvalget sættes normalt først til afstemning. Sekretariatet assisterer 
redaktionsudvalget. 

 
5. Der kan ifølge vedtægterne ikke stemmes pr. fuldmagt. 

 
6. Alle landsmødedeltagere kan skriftligt begære ordet med angivelse af navn. Individuelle 

medlemmer uden stemmeret har taleret. Repræsentanter for kollektive 
medlemsorganisationer kategori c, jf. vedtægternes § 2, der deltager som observatører 
uden stemmeret, har taleret. De indtegnede får ordet i den rækkefølge, de har indtegnet 
sig. 
 

7. Virtuelle deltagere beder om ordet ved at ’Rejse Hånden’ i Zoom. 
 

8. Forslagsstillere har op til 8 minutters taletid, andre talere op til 4 minutter. Dirigenterne 
kan stille forslag om debattens afslutning og/eller yderligere begrænsning i taletiden. 
 

9. Almindelig stemmeflerhed er gældende i alle afgørelser, hvis ikke andet er angivet i 
vedtægterne. Ved afstemning om vedtægtsændringer kræves 2/3 flertal. Afstemninger 
foregår normalt ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning kan begæres ved personvalg 
og i øvrigt, når mindst 10 landsmødedeltagere med stemmeret forlanger det. Ved valg, 
hvor der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges, foregår afstemningen altid 
skriftligt. 
 

10. Virtuelle deltagere stemmer ved at bruge ’Rejs Hånd’ i Zoom. Ved hemmelig afstemning 
stemmer virtuelle deltagere via særskilt afstemningsplatform. 

 
11. Alle landsmødedeltagere med stemmeret kan bede om ordet til forretningsordenen. 

Den, der beder herom, skal straks have ordet før alle øvrige indtegnede talere. Stilles 
der forslag om mistillid til dirigenterne, sættes dette straks til afstemning, som ledes af 
Landsformanden. 

 
12. Landsmødet afvikles så vidt muligt efter fremlagte tidsplan og den vedtægtsbestemte 

dagsorden. 
 
 

Fremlagt til vedtagelse af landsmødet den 2. oktober 2021 
 


