Forslag til forretningsorden for
landsmøde den 16. november 2008

1.

Landsmødet indledes af landsformand Kristoffer Petterson, som tillige leder
valget af dirigent.

2.

Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk
orden opretholdes, herunder at der kun tales fra talerstolen. Deltagerne på
landsmødet skal efterkomme dirigentens afgørelser.

3.

Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftligt og være undertegnet
med forslagsstillerens navn.

4.

Er der stillet flere forslag til samme sag, afgør dirigenten, i hvilken
rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes under afstemning. Hvor
forslagene er sideordnede, dvs. ikke udelukker hinanden med bortfald til
følge, sættes det først fremsatte til afstemning først.

5.

Skønner dirigenten, at holdningen til forslaget er afklaret, forespørger dirigenten, om der ønskes afstemning. Såfremt dette ikke er tilfældet, erklæres forslaget, efter en kort pause, for vedtaget/forkastet uden afstemning.

6.

Det er dirigentens opgave forud for enhver afstemning at klargøre
konsekvenserne af en afstemningsrækkefølge og af et afstemningsresultat.

7.

Kandidater til alle landsledelsens poster kan opstilles frem til behandlingen
af punktet valg til landsledelsen. Såfremt en opstillet kandidat ikke er til
stede ved afstemningen, skal der foreligge en underskrevet erklæring fra
vedkommende.

8.

Der kan ikke ved kandidatopstillinger træffes forhåndsaftaler, som
begrænser deltagernes handlefrihed, dvs. listevalg og/eller forhåndssikring
af forskellige interessegrupperinger.

9.

Ved valg af landsforkvinde/-mand og landskasserer foretages valget
således:
a.
b.
c.

10.

Opstilles kun én kandidat, betragtes denne som valgt uden
afstemning.
Den, der ved første afstemning opnår et flertal af stemmer (dvs.
flere end de øvrige tilsammen) er valgt.
Opnår ingen ved første afstemning et flertal, foretages en bunden
afstemning mellem de to, der fik flest stemmer. Den, som
herefter opnår flertal af de afgivne stemmer, er valgt.

De resterende landsledelsesmedlemmer vælges således, at landsledelsen
omfatter i alt 8 personer, hvoraf

a.
b.
c.
d.

4
4
4
4

er
er
er
er

kvinder
mænd
bosiddende øst for Storebælt
bosiddende vest for Storebælt

Hvis der ikke opstilles det fornødne antal kandidater i en eller flere af de
ovennævnte grupper, overføres pladserne til de øvrige grupper, således at
den geografiske kvotering tilgodeses forud for kønskvoteringen.
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