
BILAG A: FORRETNINGSORDEN   

Forretningsorden for generalforsamling 16. april 2023 i skolekredsen Østerskov Efterskole.  

  

1. DIRIGENT, STEMMEUDVALG OG ORDENSREGLER   

1. Dirigenten har ansvar for at sikre at taletiden overholdes, at deltagerne holder sig til emnet 
der er til debat og at stoppe debatten, når nye synspunkter ikke længere fremføres. Desuden kan 
dirigenten udelukke deltagere i mødet hvis reglerne eller god ro og orden ikke overholdes.   

2. Alle deltagere har taleret og tildeles ordet i den rækkefølge, som de tegner sig hos dirigenterne. 
Dog tildeles 1. gangs talere ordet før 2. gangs talere. Den person som afholder punktet, kan tildeles 
taleret af dirigenter udenfor talerækken.   

3. Taletiden for hver enkel debat er to minutter for førstegangsindlæg og et minut for videre 
indlæg. Dirigenten kan vælge at ændre denne taletid.   

4. Der skal vælges tre stemmetællere, som har ansvaret for at tælle stemmer ved afstemning. Der 
opfordres til at stemmetællerne ikke selv er kandidater til tillidsposter.  

5. Stiller et medlem af stemmeudvalget op til personvalg erstattes vedkommende med en anden 
der ikke er kandidat i den pågældende afstemning, indtil stemmeudvalgsmedlemmet ikke længere er 
på valg. I prioriteret rækkefølge erstattes med; dirigenten, et medlem af den siddende bestyrelse, 
almindeligt suppleringsvalg.   

6. Mistillid kan stilles til dirigenten eller medlemmer af stemmeudvalget på et vilkårligt 
tidspunkt under generalforsamlingen. Stilles mistillid til dirigenten, overtager formanden ledelsen af 
mødet. Fungerer formanden som dirigent overtager næstformand. Derefter taler stiller og modtager 
(i nævnte rækkefølge) i et minut. Herefter kan generalforsamlingen stille spørgsmål til begge. 
Mistillidsvotum afgøres ved almindeligt flertal. Herefter foretages suppleringsvalg. Genvalg kan ikke 
finde sted.   

7. Mobiltelefoner skal være indstillet til lydløs.   

8. Stilles forslag om suspendering af forretningsordenen som efterfølgende vedtages, lukkes 
generalforsamlingen og bestyrelsen er pålagt at indkalde til en ny generalforsamling indenfor en 
måned.   

  

2. AFSTEMNING   

2.   

1. I tilfælde af sidestillede forslag stemmes der om det mest yderliggående først, dernæst det 
næstmest yderliggående osv. indtil alle forslag er faldet eller et forslag er vedtaget. Det er dirigenten 
der bestemmer hvor yderliggående de enkelte forslag er, og dermed rækkefølgen afstemningen skal 
foregå i.   

2. Det er kun det antal stemmer der er til stede i salen på afstemningstidspunktet der er 
relevante i forhold til om et givent forslag bliver vedtaget eller forkastet eller hvem der bliver valgt til 



tillidsposter. Det er op til stemmeudvalget at vurdere hvornår det er påkrævet at genoptælle 
stemmerne. Det er ikke muligt at stemme med fuldmagt.   

3. For forslag noteres stemmetal i referatet. Således skal forslag altid bringes til afstemning for at 
få stemmetal noteret.   

4. For personvalg noteres stemmetal ikke i referatet.   

5. Ved personvalg og andre afstemninger, hvor stemmelighed medfører, at ingen afgørelse er 
truffet, træffes afgørelsen ved lodtrækning mellem de, med samme stemmetal. Bemærk at for forslag 
vil dette aldrig være påkrævet, da stemmetallet alene angiver om et forslag er faldet eller vedtaget jvf. 
vedtægterne.   

3. FORSLAG OG BUDGET   

3.   

1. Der kan ikke stilles nye forslag eller vedtægtsændringsforslag på generalforsamlingen. Det er 
derimod muligt at stille ændringsforslag til de eksisterende forslag og vedtægtsændringer, såfremt de 
stadig i væsentlig grad omhandler det samme som det oprindelige forslag. I tvivlsspørgsmål er det 
overladt til dirigenten at vurdere, om der er tale et om et ændringsforslag eller et nyt forslag.   

2. Det er muligt at stille ændringsforslag til de på generalforsamlingen præsenterede budgetter, 
og disse skal alle være dirigenten i hænde inden der afstemmes om det samlede budget. Det 
opfordres dog til, at der er foretaget en grundig afdækning af de økonomiske konsekvenser af et 
forslag inden det forelægges generalforsamlingen, og det ikke blot beror på et skøn. Ethvert forslag 
behøver kun at beskrive de budgetpunkter det berører, og den finansielle justering der skal foretages 
samt beskrivelse af hvilke faktuelle ændringer det medfører.   

3. Såfremt flere forslag berører de samme budgetpunkter, de ikke kan forenes og forslagsstillerne 
ønsker at vedholde punkterne stemmes der om det mest yderliggående først. I tvivlsspørgsmål er det 
dirigenten der afgør stemmerækkefølgen. Når der er stemt om alle budgetforslag stemmes der om 
det samlede budget.   

4. Det er ikke muligt at stille forslag eller foretage afstemninger under punktet ”Eventuelt”.   

  

4. PERSONVALG   

4.   

1. Opstilling til personvalg kan ske indtil afstemningen i det aktuelle personvalg påbegyndes.   

2. Ved personvalg må alle opstillede holde en motivationstale der ikke overstiger to minutter i 
varighed. Herefter må generalforsamlingens medlemmer stille spørgsmål til den opstillede omkring 
dennes kandidatur som den opstillede må besvare. Spørgetiden må ikke overstige fem minutter per 
opstillet.   

3. Det er muligt at stille op til tillidsposter in absentia.   

4. Ved opstilling in absentia må et andet medlem af generalforsamlingen holde motivationstale 
for den opstillede efter bedste evne.   



5. Ved personvalg har alle stemmeberettigede ret til at stemme på lige så mange kandidater, som 
der er halvdelen af de pladser der er på valg rundet op. Man behøver ikke at bruge alle sine stemmer, 
og man kan ikke stemme på den samme person mere end en gang til en given afstemning.   

6. Hvis mindst et stemmeberettiget medlem begærer det, vil et personvalg være skriftligt. 
Personvalg hvor de stemmeberettigede har mere end en stemme vil altid foregå skriftligt af praktiske 
hensyn.   

7. Det er muligt at vælge at opstille til kun ét år som bestyrelsesmedlem, såfremt dette meddeles 
senest ifm. motivationstale.  

8. Det er muligt, under valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, udelukkende at stille op til 
en post som suppleant.   

9. Ved suppleantvalg hvor der vælges mere end en suppleant afgøres rækkefølgen af stemmetal.   

10. Hvis der ikke er flere kandidater end poster, betragtes alle opstillede som valgt, medmindre 
der begæres mistillidsafstemning. Undtaget herfra er afstemninger hvor rækkefølgen har betydning, 
eksempelvis suppleantvalg, idet stemmetallet afgør rækkefølgen.   

11. Hvis et medlem begærer mistillid til en kandidat ved et personvalg skal der foretages 
mistillidsafstemning. Først taler stiller og modtager (i nævnte rækkefølge) i et minut. Herefter kan 
generalforsamlingen stille spørgsmål til begge. Mistillidsvotum afgøres ved almindeligt flertal. 
Herefter foretages valg på normal vis blandt de tilbageværende kandidater, medmindre der er 
yderligere mistillidsbegæringer.   

 


