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Forslag til forretningsorden for virtuel afholdelse af  

Århus Lærerforenings ordinære generalforsamling den 10. juni 2021 
 

 

1. Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden opret-

holdes. Medlemmer må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørelse. 

 

2. Talere får ordet i den rækkefølge, hvori de indtegnes hos dirigenten. Dog kan forman-

den og forslagsstilleren når som helst efter et indlæg, begære ordet, ligesom dirigenten 

kan tillade en kort svarreplik. Når forsamlingen går til afstemning, kan ordet ikke be-

gæres af noget medlem. Undtaget herfra er alene ordet til forretningsordenen. 

 

3. Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses. Dog vil formanden og forslagsstille-

ren kunne være undtaget denne bestemmelse.  

 

4. Dirigenten kan beslutte, at debatten afsluttes straks eller efter de indtegnede talere. Be-

slutter dirigenten at afslutte debatten straks, kan kun formanden og forslagsstilleren 

yderligere tildeles ordet.  

 

5. Alle forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten.  

 

6. Alle afstemninger foregår efter dirigentens anvisning.  

 Medlemmer, der er tilmeldt generalforsamlingen og som er logget ind, kan deltage i 

afstemningerne i de tidsrum, hvor der er adgang til afstemningerne.  

 

7. Skriftlige afstemninger kan kun foregå i det elektroniske afstemningssystem.  

 

8. Kontrol af stemmeafgivning. 

 Da stemmeafgivning på den virtuelle generalforsamling er fuldt teknisk forankret, anses 

det for et anliggende mellem dirigent og stemmeudvalg bestående af en medarbejder fra 

ÅLF’s sekretariat og ÅLF’s generalforsamlingsvalgte revisor. Som kontrol holdes af-

givne stemmer op mod antal aktive på platformen under afstemningen. 

  Under generalforsamlingen ydes teknisk support af firma anbefalet af Danmarks Lærer-

forening. Stemmedata samles og opbevares af Århus Lærerforening. 

 

9. Under generalforsamlingens forhandlinger kan formanden eller styrelsen forlange de-

batten afbrudt for at holde et kort styrelsesmøde.  

 

10. Foreningens kontor udformer et beslutningsreferat. Dette udsendes til skolerne. 

file:///W:/Kundeprojekter/FLC/Projekt%2009%20-%20Århus%20Lærerforening/Projekt%20afsluttet%20-%20Word%202010/Wordskabeloner/Skabeloner/133@dlf.org
http://www.aalf.dk/

