Til dagsorden punkt. 3

Bestyrelsens forslag til

Forretningsorden
ved
Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde
mandag d. 29. april 2019
1) Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden.
2) Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk skik overholdes.
Repræsentantskabsmødets deltagere må i alle forhold rette sig efter dirigentens anvisninger og
afgørelser.

3) Talere får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan formanden og
forslagsstilleren - efter dirigentens afgørelse - når som helst efter et indlæg begære ordet,
ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik.

4) Ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten.
5) Dirigenten bestemmer i hvilken rækkefølge ændringsforslag sættes til afstemning.
6) Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog vedtægtens § 15, hvorefter ændring
af Danske Ældreråds vedtægt kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede
repræsentanter stemmer herfor.

7) Såfremt der ved afstemning er stemmelighed, bortfalder forslaget, jf. vedtægtens § 7, stk. 3.
Afstemning kan foregå ved håndsoprækning, men skal være skriftlig, hvis dirigenten eller et flertal
af repræsentantskabsmødets deltagere kræver det, jf. vedtægtens § 7, stk. 4.

8) Valg af formand sker efter vedtægtens § 8, stk. 1 og 2.
Opstilles tre eller flere kandidater, er den kandidat, der har opnået mindst halvdelen af de afgivne
stemmer, valgt. Opnår ingen af de opstillede kandidater denne andel af stemmerne ved første
afstemning, holdes en ny afstemning mellem de to kandidater, der ved første afstemning
opnåede det højeste stemmetal. Valgt er den, der opnår flest stemmer.
Hvis der efter anden afstemning er stemmelighed mellem de to kandidater, der ved første
afstemning opnåede det højeste stemmetal, foretages omvalg. Er der derefter stadig
stemmelighed, trækker et medlem af formandskabet, der ikke selv er kandidat, lod mellem de to
kandidater.

9) Af hensyn til mødets afvikling fastsættes en taletid på max. 3 min. pr. taler med yderligere
mulighed for to korte replikker efter dirigentens anvisning. På bordene ligger talersedler, der skal
benyttes efter dirigentens anvisning. Indbudte gæster har taleret efter dirigentens anvisning.
Bestyrelsen henstiller, at medlemmer, der tager ordet, taler på ældrerådets vegne.

Således vedtaget på repræsentantskabsmødet d. 29. april 2019.
Underskrives af dirigenten.

