
 

07-04-2021/G:\Faglig afdeling\Gitte\Generalforsamlingsmappe\forretningsorden\Forretningsorden vedtaget den 26.03.19.doc 

Forslag til Forretningsorden FOA-Frederikssund Afdelings Generalforsamling 
 
 
1. 
Generalforsamlingen åbnes af 
formanden. I dennes fravær af 
den konstituerede næstformand, 
som leder valget af dirigent. Det 
sker ved håndsoprækning 
 
2. 
Dirigenten konstaterer general-
forsamlingen for lovligt indvarslet 
og beslut-ningsdygtig i henhold til 
lovene. 
 
3. 
Der vælges et stemmeudvalg på 
mindst 4 personer 
 
4. 
Dirigenten oplæser dags-ordenen 
samt sætter den under debat og 
afstemning. 
 
5. 
Dirigenten giver de indtegnede 
talere ordet under debatten i den 
rækkefølge, de indtegner sig hos 
dirigenten med angivelse af navn.  
 
6. 
Taleren bør henvende sig til for-
samlingen, ikke til enkelte med-
lemmer og nøje holde sig til fore-
liggende emne og i øvrigt rette 
sig efter dirigentens anvisning. 
 
7. 
Dirigenten skal påtale, hvis tale-
ren ikke holder sig til dagsorde-
nen og om nødvendigt fratage 
denne ordet. 
 

8. 
Der kan stilles forslag om be-
grænset taletid eller afslutning. 
Et sådant forslag skal straks sæt-
tes under afstemning. Efter ved-
taget afslutning af indtegnede 
talere og når disse har haft ordet, 
kan der ikke mere stilles ædrings-
forslag til det diskuterede punkt. 
 
9. 
Forlanger nogen ordet til forret-
ningsordenen, skal det angives, 
til hvilket punkt af denne ved-
kommende ønsker at tale til. 
 
10. 
Ændringer til forretningsordenen 
kan ske ved fremsættelse af 
skriftligt forslag herom på gene-
ralforsamlingen. Dette skal ske 
inden godkendelse af forret-
ningsordenen. 
 
11. 
I tilfælde af stemmelighed bort-
falder forslaget. 
 
12. 
Forslag, der ikke i forvejen er 
indsendt til bestyrelsen senest 10 
hverdage før generalforsamlin-
gens afholdelse i henhold til lo-
vene, kan ikke behandles. 
Ændringsforslag, der fremsættes 
på generalforsamlingen, skal 
afleveres skriftligt til dirigen-
ten/mødelederen, inden forsla-
get kan behandles. 
Dirigenten vurderer, hvad der er 
det mest vidtgående forslag og 
sætter det til afstemning først. 
 

13. 
Forslagsstilleren eller sagens 
ordfører, samt formanden, får 
om ønsket ordet, som sidste ta-
ler. 
 
14. 
Alle afstemninger, bortset fra 
personvalg, foregår ved håndsop-
rækning, medmindre mindst 10% 
af de i generalforsamlingen del-
tagende kræver skriftlig afstem-
ning. 
Alle personvalg sker ved skriftlig 
afstemning. Hvis der kun er én 
kandidat opstillet til personvalg 
foretages ikke afstemning. 
Dirigenten kan altid beslutte, at 
en afstemning skal ske skriftligt. 
 
15 a. 
Kandidater sættes under afstem-
ning i den række-følge, de er 
foreslået. Fraværende kan brin-
ges i forslag, hvis tilsagn om at 
modtage valg foreligger skriftligt. 
 
15 b.  
I tilfælde af stemmelighed fore-
tages omvalg.  
 
16. 
Referat fra generalforsamlingen 
skal underskrives af referenten 
og dirigenten. Referatet vil være 
tilgængeligt i afdelingen. Hvis der 
ikke er kommet indsigelser imod 
dette inden 4 uger, betragtes det 
som godkendt. 
I tilfælde af indsigelser skal det 
godkendes på næste generalfor-
samling. 


