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Repræsentantskabsmøders afholdelse
Foreningens ordinære årlige repræsentantskabsmøde afholdes i henhold til vedtægternes §20 stk. c
Mødet arrangeres af den på forrige repræsentantskabsmøde valgte afdeling, som også foreslår en dirigent
Mødelokalets størrelse skal være tilstrækkelig til at borde til minimum 20 personer kan opstilles i U-form.
Arrangerende afdeling skal holde mødeudgifterne på et økonomisk forsvarligt niveau
Mødedeltagerne skal så vidt muligt benytte fællestransport
Mødeudgifterne afholdes af landskassen, og omfatter lokalleje, fortæring samt rejseomkostninger efter gældende regler

Forretningsorden.
§ 1: Repræsentantskabsmødet ledes af en dirigent, der vælges af repræsentantskabet. Den arrangerende afdeling stiller med en
dirigentkandidat.
Dirigenten giver ordet til repræsentanterne i den rækkefølge, som disse beder om ordet – herfra undtaget formanden.
Dirigenten kan selv tage ordet i samme rækkefølge mod overdragelse af dirigenthvervet til formanden.
§ 2: Repræsentanterne kan få ordet tre gange til samme sag. Første gang i indtil fem minutter, anden gang i indtil tre minutter
og tredje gang for en kort bemærkning.
§ 3: Dirigenten er berettiget til at fratage en repræsentant ordet, hvis den pågældende afviger fra den sag, der behandles, eller
anvender uparlamentariske udtryk, retter personlige angreb eller lignende.
§ 4: Dirigenten kan, hvis han – pga. evt. nye momenter til en sag – finder det formålstjenligt, suspendere mødet i kortere tid.
§ 5: Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde, skal være Landsformanden i hænde senest den 5.
april samme år, hvor mødet afholdes. Ændringsforslag, der måtte fremkomme under mødet, skal indgives skriftligt til
dirigenten.
§ 6: Afstemningen foregår ved håndsoprækning. Dog skal afstemninger foregå skriftligt, hvis blot én delegeret ønsker det.
Der kan ikke afgives stemme med fuldmagt fra fraværende medlemmer.
§ 7: Hvor foreningens love intet andet foreskriver, kræves alle afstemninger simpelt flertal for vedtagelse.
§ 8: Repræsentantskabet og dirigenten kan stille forslag om afslutning af diskussionen med de indtegnede talere. Et sådant
forslag skal omgående til afstemning i repræsentantskabet.
§ 9: Hvis et medlem begærer ordet i henhold til forretningsordenen, er man pligtig til at opgive i henhold til hvilken paragraf
ordet begæres. En sådan begæring skal straks imødekommes.
§ 10: Observatører kan, med dirigentens tilladelse, tildeles ordet for korte indlæg.
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