
 

Pædagogisk Sektor 

Forslag til generalforsamlingens forretningsorden 

 

1. Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede generalforsamlingen. Sektorformanden forestår valget 

til dirigent og dirigenten vælges ved simpelt flertal. 

 

2. Dirigenten sikrer sig, at formalia er i orden, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og spørger, om der 

er behov for at dagsordenen læses op, før den godkendes. 

 

3. Dirigenten sørger for, at generalforsamlingen nedsætter et stemmeudvalg bestående af 3 personer.  

 

4. Både dirigenten og generalforsamlingens deltagere kan stille forslag om begrænset taletid til de enkelte 

punkter på dagsorden.  

 

5. Dirigenten kan stille forslag om debattens afslutning - enten straks eller med de indtegnede talere. Hvis 

det vedtages at afslutte debatten, kan der ikke indtegnes andre talere til det pågældende punkt, end dem 

der allerede har bedt om ordet. Dog kan formanden/forslagsstiller få ordet for at besvare eventuelle 

spørgsmål og for et afsluttende indlæg. 

 

6. Dirigenten leder eventuelle afstemninger. Ved afstemning gælder almindeligt stemmeflertal. Afstemning 

sker ved håndsoprækning. Der gennemføres skriftlig afstemning ved personvalg. Såfremt opstillede 

kandidater til valg ikke er til stede, skal der foreligge et skriftligt tilsagn om opstilling fra de pågældende. 

 



7. Ved personvalg, hvor der er flere opstillede kandidater end der er antal poster på valg, får hver person 2 

minutters taletid. Det er pågældende selv, der taler på egne vegne. 

 

8. På generalforsamlingen vælges sektorformand og sektornæstformand. Forslag til formand og 

næstformand skal være sektoren i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

 

9. På generalforsamlingen vælges 11 øvrige medlemmer til sektorbestyrelsen.  Valghandlingen skal 

tilstræbe, at sektorbestyrelsen så vidt muligt får en faggruppesammensætning, der afspejler 

medlemssammensætningen i pædagogisk sektor. De stemmeberettigede skal ved valghandlingen stemme 

på 11 kandidater. Kandidater til de øvrige bestyrelsesposter skal være sektoren i hænde senest 14 dage før 

generalforsamlingens afholdelse. 

 

10. På generalforsamlingen vælges 1 medlem af pædagogisk sektor, som indstilles til valg til 

afdelingsbestyrelsen. Kandidatur skal være sektoren i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens 

afholdelse. 

 

11. Anmoder en deltager på generalforsamlingen om ”ordet til forretningsordenen", er det denne 

forretningsorden, der henvises til. Vedkommende må samtidig oplyse, hvilket punkt af forretningsordenen, 

der begæres ordet til.  

 

12. Der udarbejdes et konklusionsreferat af generalforsamlingen, som offentliggøres på FOA Nordsjællands 

hjemmeside. 

 

 

Forretningsordenen er til godkendelse på Pædagogisk Sektors generalforsamling den 23. marts 2017 

 


