Forslag til landsmøde 2019
Forretningsorden for Landsmøde i
Skole og Forældre
§ 1.
Landsformanden byder velkommen og leder valget af stemmetællere og dirigent.

§ 2.
Dirigenten konstaterer mødets lovlige indvarsling, og forestår vedtagelse af en
forretningsorden.
Såfremt ingen andre forslag til forretningsorden fremsættes, er nærværende
forretningsorden gældende.

§ 3.
Dirigenten påser, at vedtægtsmæssige formalia overholdes, at forhandlingerne
fremmes og at god parlamentarisk orden opretholdes.
Såfremt forsamlingen undlader at efterkomme dirigentens anvisninger, kan han stille
sit mandat frit.
Såfremt 20 stemmeberettigede medlemmer af forsamlingen fremsætter skriftligt
forslag herom, kan omvalg af dirigent finde sted.

§ 4.
Dirigenten styrer tildelingen af ordet og sørger for at taleren præsenterer sig.
Dirigenten kan tillade, at landsformanden og/eller en forslagsstiller afbryder
talerækken med en kort svarreplik.
Talerækken brydes endvidere, såfremt et medlem begærer ordet til
forretningsordenen.

§ 5.
Når forsamlingen går til afstemning, afsluttes alle forhandlinger, og kun ordet til
forretningsordenen kan begæres.

§ 6.
Dirigenten kan beslutte, at taletiden skal begrænses.

§ 7.
Dirigenten kan - når han/hun skønner et emne uddebatteret - efter varsling lukke for
tilgang til talerlisten.

§ 8.
Alle ændringsforslag til rettidigt indsendte forslag afleveres skriftligt til dirigenten i
underskrevet stand. Der nedsættes et redaktionsudvalg, som kan bistå i
udarbejdelsen af ændringsforslag til endelig vedtagelse.

§ 9.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Et forslag er først vedtaget, når det
har opnået mere end halvdelen af de afgivne stemmer (vedtægternes
§ 6 g), jf. dog vedtægternes § 12 (vedtægtsændringer) og § 13 (foreningens
opløsning).
Såfremt 20 stemmeberettigede medlemmer af forsamlingen stiller forslag herom, skal
afstemningen foregå skriftligt.

§10.
Kandidater til foreningens tillidsposter skal være tilstede under valghandlingerne,
medmindre der foreligger et underskrevet tilsagn fra kandidaten om hans/hendes
villighed til at modtage valg (jf. vedtægternes § 6 g).
Alle personvalg skal være skriftlige, såfremt der er mere end én kandidat (jf.
vedtægternes § 6 g).
Valg til hovedbestyrelsen finder sted i henhold til bilag: Valgprocedure ved
hovedbestyrelsesvalg.
Valg af formand/næstformand finder sted i henhold til følgende. Det er kun
delegerede og foreningens tilforordnede, der må opholde sig i valglokalet og det er
kun muligt at stemme ved personligt fremmøde i valglokalet. Hvis der er flere end to
kandidater til posten som formand/næstformand, og ingen af dem får mere end
halvdelen af de afgivne stemmer, skal der foretages en ny afstemning mellem de to
kandidater, der ved første afstemning har fået flest stemmer. Såfremt der er
stemmelighed og det har eller kan få betydning for valgets resultat, foretages der
omvalg mellem de kandidater der har lige mange stemmer. Såfremt der atter opstår
stemmelighed, afgøres valget ved lodtrækning.

§ 11.
Landsformanden eller et flertal af Forretningsudvalget kan begære mødet
suspenderet med henblik på afholdelse af forretningsudvalgsmøde. Suspensionens
varighed besluttes i samråd med dirigenten, der annoncerer, hvornår forhandlingerne
genoptages.

§ 12.
Landsforeningens sekretariat fører en beslutningsprotokol over forhandlingerne.
Protokollen underskrives af dirigenten.

Vedtaget af landsmødet den 24. november 2018

