Lederforeningens generalforsamling d. 22. oktober 2020

Bilag til pkt. 4
Forslag til Forretningsorden for Lederforeningens generalforsamling

1.

Møde- og forhandlingstid: torsdag d. 22.10.2020 kl. 17.00

2. Generalforsamlingen afvikles både fysisk (Comwell Køge) og virtuelt (møde indkaldt via
Teams).
3. Delegerede er medlemmer af Lederforeningen i DSR som er tilmeldt og deltagere i
generalforsamlingen enten fysisk eller virtuelt.
4. Der kan kun behandles forslag på generalforsamlingen som har været indleveret til
Lederforeningen 2 uger før generalforsamlingen.
5. Der kan stilles ændringsforslag til de forslag som behandles på generalforsamlingen.
6. Ændringsforslag skal være dirigenten i hænde senest inden en evt. afstemning
vedrørende punktet.
7. Kun den der har fremsat et forslag – eller et ændringsforslag – kan trække et forslag
tilbage. Men forslagsstilleren disponerer ikke egenrådigt over forslaget, når dette er
fremlagt på selve mødet. Andre mødedeltagerne kan på dette tidspunkt kræve forslaget
opretholdt.
8. Er der flere forslag til samme sag, stemmes efter følgende afstemningsprincip:
Er der ændringsforslag til hovedforslagene stemmes om det/dem før hovedforslaget.
Der stemmes først om det mest vidtgående forslag. Vidtgående skal ses i forhold til
hovedforslaget, ikke i forhold til konsekvenserne for Lederforeningen.
Til sidst stemmes om hovedforslaget med de evt. ændringer, der er vedtaget.
9.

Hvor intet er vedtaget i love eller er fastslået i sædvane, har dirigenten kompetence til på
mødet at fastlægge retningslinjerne for en afstemning.

10. Dirigenten kan stille forslag om diskussionernes afslutning med de indtegnede talere.
Tilsvarende forslag kan også stilles af generalforsamlingens deltagere.
11. Indtegning af talere kan først ske, når det pågældende punkt på dagsordenen er åbnet.
12. På det virtuelle møde sker indtegning som taler ved at benytte
håndsoprækningsfunktionen i Teams.
13. På det fysiske møde sker indtegning som taler ved at håndsoprækning.
14. Talere skal starte med at fortælle navn, stilling og ansættelsessted.
15. Talere får ordet i den rækkefølge, som dirigenten bliver gjort opmærksom på talerne.
16. Der kan indføres begrænset taletid.

17. Beslutning på generalforsamlingen træffes med almindeligt flertal. Der er dog yderligere
regler for vedtægtsændringer (se nedenfor).
18. Beslutninger om ændringer af Lederforeningens vedtægter skal godkendes af Dansk
Sygeplejeråds Hovedbestyrelse (jvnf § 13 stk 5 i DSR’s love)
19. Alle deltagerne i generalforsamlingen, både de som deltager fysisk og de som deltager
virtuelt, har afgang til et afstemningssystem som benyttes ved afstemning.
20. Det er kun delegerede som har taleret og stemmeret til generalforsamling. Ikkedelegerede kan dog få ordet af dirigenten, hvis dette skønnes at have betydning for
Generalforsamlingen.

