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FORRETNINGSORDEN 

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

afstemningen påbegyndt, kan behandlingen ikke genoptages om dette punkt. 

2. Afstemning sker ved håndsoprækning. 

3. Skriftlig afstemning skal finde sted, når dirigenten bestemmer det, eller mindst 5 delegerede 

forlanger det. 

4. Stemmesedler udleveres til de stemmeberettigede ved indtjekning til Delegeretmødet inden mødet 

optages.  

5. Tilbagetrækning af ændringsforslag kan kun ske af stillerne og skal gøres inden afstemning om 

punktet påbegyndes. Alle øvrige delegerede har derefter mulighed for at lade forslaget opretholde 

ved at meddele det til dirigenterne. 

6. På selve delegeretmødet kan fremkomme redaktionelle ændringer og i så fald skriftligt til dirigenten. 

7. Vedtagelse af ændringer i § 1, 2, 3, 21, 23 skal ske med 2/3 af de afgivne stemmer. 

8. Vedtagelse af ændringer i øvrige vedtægter sker ved almindeligt stemmeflertal. 

9. Vedtagelse af henstillinger sker ved almindeligt stemmeflertal. 

10. Ved afstemning foretages optælling: 

a. for forslaget 

b. imod forslaget 

c. hverken for eller imod forslaget 

11. Dersom der er stillet flere forslag til samme punkt, stemmes der først om det der efter dirigenternes 

mening er mest vidtgående. 

12. Dersom det forslag, man selv stemmer for, falder, kan man bruge sin indflydelse ved at stemme for 

det af de resterende forslag, man synes bedst om. 

13. Når et forslag er vedtaget, udgår resten af forslagene til det pågældende punkt. 

14. Alle ændringer i Vedtægter for De grønne pigespejdere samt øvrige beslutninger truffet af 

delegeretforsamlingen træder i kraft, når det igangværende delegeretmøde er slut. 

15. Dirigentens afgørelse er inappellabel. 

16. Ikke-delegerede har taleret under arbejdsdrøftelsen og på vedtægtsløbet. Under delegeretmødets 

forhandlinger kan ikke-delegerede få ordet efter dirigentens tilladelse.  

17. Senest lørdag den 12. juni 2021 kl. 21:00 skal flg. være indleveret: 

a. Ændringsforslag til indkomne forslag til ændringer i korpsets vedtægter (§10 stk. 4)  

b. Forslag til henstillinger  

c. Ændringsforslag til henstillinger  

d. Forslag til ændringer af strategi 2020-2024 

18. Elektronisk blanket til udformning af ændringsforslag kan downloades fra pigespejder.dk 

19. Der må kun stilles ét ændringsforslag pr. blanket.  

20. Ændringsforslag skal forsynes med navn, region/gruppe og underskrift på samtlige stillere. 

21. Ændringsforslag skal afleveres i en behørigt underskrevet original i Mødebureauet, og bedes 

samtidig afleveret i en elektronisk udgave på enten en USB-nøgle eller via mail til dm@pigespejder.dk   

 

Teknik: I mødesalen er anbragt et antal mikrofoner ud over den, som dirigenten benytter. Hvis du ønsker at 

få ordet, går du til nærmeste mikrofon (hvor du evt. stiller dig i kø). Derefter vil du få ordet af dirigenten. 
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