Aarhus, den 2. marts 2020

Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen
i Århus Lærerforening den 13. marts 2020
1.

Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden
opretholdes.
Medlemmer må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørelse.

2.

Talere får ordet i den rækkefølge, hvori de indtegnes hos dirigenten. Dog kan
formanden og forslagsstilleren når som helst efter et indlæg begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade kort svarreplik.
Undtaget herfra er indlæg fra kandidater under punktet Valg. Her afgøres rækkefølgen ved lodtrækning.
Når forsamlingen går til afstemning, kan ordet ikke begæres af noget medlem.
Undtaget herfra er alene ordet til forretningsordenen.

3.

Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses. Dog vil formanden og
forslagsstilleren kunne være undtaget denne bestemmelse. I tilfælde af begrænsning tildeles kandidater 2 minutter til valgoplæg.

4.

Dirigenten eller 5 medlemmer kan stille forslag om, at debatten afsluttes straks
eller efter de indtegnede talere. Stilles der forslag om, at debatten skal afsluttes
straks, er der dog mulighed for at foreslå, at debatten først afsluttes efter de indtegnede talere. Beslutter generalforsamlingen at afslutte debatten straks, kan kun
formanden og forslagsstilleren yderligere tildeles ordet.

5.

Alle forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten i
underskrevet stand.

6.

Alle afstemninger foregår efter dirigentens anvisning.

7.

Skriftlige afstemninger kan kun foregå på de af styrelsen udleverede stemmesedler. Dirigenten afgør spørgsmål om gyldighed/ugyldighed af afgivne stemmer.

8.

Når 30 medlemmer kræver det, skal en afstemning foregå skriftligt. Dog skal der
altid foretages skriftlig afstemning, når der til tillidsposter er opstillet flere kandidater, end der skal vælges.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

9.

Under generalforsamlingens forhandlinger kan formanden eller styrelsen forlange debatten afbrudt for at holde et kort styrelsesmøde.

Århus Lærerforening | DLF - kreds 133 | Grønnegade 80, 2. | 8000 Århus C
Telefon - 8613 0388 | Mail - 133@dlf.org | www.aalf.dk | Fax - 8613 0670

10. Styrelsen kan beslutte, at en del af generalforsamlingen holdes som lukket møde.
Kun medlemmer af Århus Lærerforening kan deltage i lukket møde.
11. Foreningens kontor udformer et beslutningsreferat. Dette udsendes til
arbejdspladserne.
12. Om valg af formand, næstformand, kongresdelegerede/styrelsesmedlemmer.


Valg af formand og næstformand foregår som beskrevet i vedtægternes § 12,
stk. 3.
Formanden og næstformanden er samtidig valgt som 2 af kredsens kongresdelegerede.



Valg til ÅLF’s styrelse og DLF’s kongres foregår under et og er skriftligt,
jævnfør vedtægternes § 12, stk. 3.



Der kan maksimalt til valg til ÅLF’s styrelse og DLF’s kongres stemmes på 10
kandidater, som kan tildeles fra 10 til 1 stemmer, således det samme antal
stemmer ikke kan gives til 2 kandidater.



Der stemmes på de af styrelsen udleverede stemmesedler.



Stemmetælleren må kun modtage en stemmeseddel fra hvert tilstedeværende
medlem.



Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.



Ingen styrelsesmedlemmer eller kandidater kan vælges til stemmetællere.
Stemmetællerne danner et stemmeudvalg. En konsulent fra ÅLF er formand
for udvalget.
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