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FORSLAG TIL

Forretningsorden
Valg af dirigenter

Optælling af antal delegerede

Der vælges 2 dirigenter

Dirigenterne foretager optælling af antal delegerede ved
mødets start.

Valget forgår under regionsformandens ledelse.
Repræsentantskabsmødets forløb
Dirigenten oplæser dagsordenens punkter og konstaterer generalforsamlingen lovlige indvarsling og beslutningsdygtighed.
Såvel delegerede som mødeberettigede medlemmer kan få
ordet til dagsordenens punkter.

Optællingen foregår ved at bordformændene (kredsformændene eller en af dem udpeget delegeret) meddeler antallet af
delegerede ved de enkelte borde.
Det samlede antal afstemmes med udlevering af antal stemmekort ved ankomsten samt evt. meddelelser om til eller afgang
af delegerede til dirigenterne. Derefter meddeles det samlede
antal delegerede forsamlingen.

Talere skal – i forbindelse med, at de får ordet – oplyse deres
navn.

Valg af stemmeudvalg

Hvis man vil have ordet til et punkt på dagsordenen, skal dette
begæres skriftligt. Der vil være uddelt sedler hertil på bordene.

Hver kreds udpeger én repræsentant til stemmeudvalget.
Stemmeudvalget ledes af regionskasserer Jørgen Wedel.

Ved fremsættelse af forslag til behandling på repræsentantskabsmødet, har forslagsstilleren ret til – forud for andre talere
– at begrunde sit forslag.

Afstemningerne ved personvalg foregår skriftligt på de dertil
udleverede stemmesedler.

Dirigenten er berettiget til at fratage en taler ordet, hvis
denne ikke holder sig til det foreliggende punkt. Dirigenten er i
sådanne tilfælde suveræn.
Dirigenterne kan efter konkret vurdering under de enkelte
punkter vælge at indføre taletidsbegrænsning.
Dirigenten skal lede forhandlingerne upartisk, og kan i begrænset omfang deltage i debatten.

Vedtægtsændringer
Afvigelse fra standardvedtægterne kan kun ske efter en repræsentantskabsbeslutning med 2/3 af de afgivne gyldige stemmer
og må ikke være i strid med partilovenes ånd og bogstav.
Tvivlstilfælde kan ankes for hovedbestyrelsen. Såfremt der ikke
på et regionsrepræsentantskabsmøde er vedtaget andre vedtægter for regionsorganisationen, er disse standardvedtægter
gældende.

Regnskabet
Regnskabet og eventuelle revisionsbemærkninger forelægges
af kassereren.
Dirigenten sætter dette under afstemning

Personvalg
Ved personvalg er det muligt for kandidaten eller en anbefaler
kan få ordet i 2 minutter for en præsentation/anbefaling tale.
Man skal bede skriftligt om ordret.

