
Forretningsorden
for afholdelse af generalforsamling i Socialpædagogerne Nordsjælland

A. Åbningsprocedure

1. Generalforsamlingen åbnes af kredsformanden, der leder valg af dirigent.

2. Når dirigenten er valgt, overtager denne ledelsen af generalforsamlingen.

3. Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, og fore-
står valg af referent og stemmetællere samt godkendelse af forretningsordenen.

B. Forhandlingsprocedure

4. Ordinære medlemmer har tale- og stemmeret. Herudover kan indbudte gæster, særligt indbudte 
talere og observatører få taleret efter aftale med dirigenterne.

5. Generalforsamlingen afvikles efter den udsendte dagsorden. Efter forslag fra dirigenten kan ge-
neralforsamlingen vedtage at afbryde eller udsætte behandlingen af enkelte dagsordenspunkter, 
så de senere genoptages.

6. Ved behandling af de på dagsordenen optagne sager har forslagsstilleren ret til en indledende be-
mærkning og en afsluttende bemærkning.

7. Medlemmerne får ordet i den rækkefølge, de indtegner sig hos dirigenten, der dog kan tillade en 
kort svarreplik eller korrektion uden for talerækken. Dirigenten påser, at der føres en konstruktiv 
debat, og at god parlamentarisk orden opretholdes.

8. Talerne skal nøje holde sig til det foreliggende emne og i øvrigt rette sig efter dirigenternes an-
visninger.

9. Der fastsættes en taletidsbegrænsning fra debatternes begyndelse. Hver taler har maksimalt ad-
gang til ti minutters taletid ved første indlæg og maksimalt tre minutter ved efterfølgende indlæg. 
Dirigenten kan stille forslag om, at taletiden begrænses yderligere eller udvides, og/eller at de-
batten afsluttes efter de indtegnede talere. Træffes sidstnævnte beslutning, kan forslagsstillere, 
jf. punkt 9, yderligere tildeles ordet, men der kan ikke stilles nye forslag eller inddrages nye em-
ner i debatten. 

10. Medlemmer kan få ordet til forretningsordenen, når den taler, der har ordet, har afsluttet sit ind-
læg. Den, der ønsker ordet til forretningsordenen, skal altid angive, til hvilket punkt dette øn-
skes.

11. Forslag og ændringsforslag indleveres skriftligt og underskrevet til dirigenten.

C. Afstemninger

12. Kun ordinære medlemmer har stemmeret.

13. Afgørelser træffes med almindeligt stemmeflertal bortset fra personvalg jf. vedtægternes § 11, 
stk. 7. I tilfælde af stemmelighed, er forslaget forkastet.

14. Skriftlig afstemning foretages, hvis det begæres af mindst 1/5 af de fremmødte.

D. Diverse

14. Spørgsmål, der ikke afgøres af nærværende forretningsorden, afgøres af dirigenten.

15. Eventuelle forslag til forretningsordenen om valg af nye dirigent sættes straks under afstemning, 
der ledes af kredsformanden.

16. Der udarbejdes løbende en beslutningsprotokol. Denne underskrives af dirigenten og referenterne 
og forelægges kredsbestyrelsen på førstkommende ordinære møde.
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