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Forretningsorden 

1. Delegeretmødet afholdes digitalt. Afholdelsen som digitalt møde er en 

nødretsforanstaltning som følge af det gældende forsamlingsforbud og myndighedernes 

anbefalinger med hensyn til begrænsning af risiko for smitte med Covid-19.  

2. Delegeretmødet afholdes i videst muligt omfang efter bestemmelserne i korpsets 

vedtægter og almindelige foreningsretlige principper, idet delegeretforsamlingen 

anerkender at mødeformen (som følge af nødretsforanstaltningen) kan føre til visse 

afvigelser. 

3. Som konsekvens af nødretsforanstaltningen, fraviges den i vedtægterne beskrevne 

dagsorden for delegeretmøde jf. vedtægternes §10, stk. 4, således at 

delegeretforsamlingen alene behandler delegeretmødets dagsordens pkt. 1-6 og pkt. 

10+11.  

4. Den digitale afholdelse sker via programmet Zoom med lyd- og billedtransmission, samt 

elektronisk udveksling af dokumenter m.v. De særlige bestemmelser herom, findes i 

forretningsordenens pkt. 13 & 14 

5. Når dirigenten har tilkendegivet, at forhandlingen om et punkt på dagsordenen er slut og 

afstemningen påbegyndt, kan behandlingen ikke genoptages om dette punkt. 

6. Alle, der ønsker ordet, skal melde sig til dirigenten. Alle der ønsker ordet skal oplyse navn, 

tilhørsforhold og om taleren er delegeret med stemmeret eller observatør. Dirigenten kan 

desuden kræve, at talere oplyser et overordnet tema for deres indlæg. Dirigenten kan 

anvise særlige fremgangsmåder for at bede om ordet, eksempelvis via et elektronisk 

system. 

7. Under delegeretmødets forhandlinger kan ikke-delegerede få ordet efter dirigentens 

tilladelse. Dirigenten kan begrænse forhandlingerne, således at det alene er delegerede 

med stemmeret, der har taleret. 

8. Afstemning sker ved skriftlig afstemning i et online afstemningssystem. Hver delegeret har 

én stemme.  

9. Afstemning om opstillede kandidater sker skriftligt i et online afstemningssystem ved at 

vælge op til det antal kandidater, dirigenten angiver. 

10. Alle afstemninger sker elektronisk efter dirigentens nærmere anvisning. Dirigenten 

meddeler hvornår den elektroniske stemmeafgivning begynder, og hvornår den afsluttes. 

Elektroniske afstemninger betragtes som skriftlige afstemninger, og er således hemmelige. 

Resultatet af afstemningen oplyses først, når dirigenten har afsluttet afstemningen. 

Dirigenten kan bestemme, at enkelte afstemninger kan gennemføres på anden måde, hvis 

dirigenten finder det forsvarligt. 

11. Ved afstemning foretages optælling: 

a. for forslaget 

b. imod forslaget 

c. hverken for eller imod forslaget 

12. Valg til bestyrelse træder i kraft, når det igangværende delegeretmøde er slut 

13. Der skal til stadighed være lyd- og billedtransmission til de deltagende delegerede. 

Transmissionen skal sikre, at alle deltagere kan se og høre den, der taler (forudsat den 

pågældende selv transmitterer video) eller det der vises på en fælles skærm. 
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14. Dirigenten tilser, at transmissionen til Delegeretmødets deltagere er aktiv og funktionel. 

Dirigenten kan dog ikke påse, at den enkelte deltager kan modtage transmissionen eller 

selv transmittere, idet dette afhænger af den enkelte deltagers udstyr og 

netværksforbindelse. Dirigenten kan til enhver tid suspendere mødet, hvis transmissionen 

afbrydes, eller hvis den ikke har tilstrækkelig stabilitet samt lydkvalitet til at sikre en 

forsvarlig og hensigtsmæssig gennemførelse af mødet. Dirigenten kan til enhver tid 

suspendere mødet, hvis dirigenten vurderer at en væsentlig del af de deltagende deltagere 

af andre grunde ikke kan modtage transmissionen, eller der er nærliggende risiko herfor. 

Hvis dirigenten efter en suspension vurderer at transmissionen ikke kan bringes til at 

fungere inden for rimelig tid, kan dirigenten afbryde delegeretmødet. 

15. Dirigentens afgørelse er inappellabel. 


