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1. Mødet åbnes af Landsformanden, der leder valget af dirigent. Dirigenten leder
forhandlingerne om forretningsordenen. Dirigenten leder valg af stemmetællere.
Der udarbejdes et beslutningsreferat over Generalforsamlingen.
2. Mødet afvikles efter den fastsatte dagsorden. Generalforsamlingen kan dog
standse eller udsætte og senere genoptage de på dagsordenen opførte punkter.
Landsformanden eller et flertal af Landsbestyrelsen kan forlange debatten afbrudt
for en kortere periode for at drøfte de igangværende forhandlinger.
3. Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes og at god parlamentarisk orden
opretholdes. Medlemmerne må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørelser.
4. Talere får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan
Landsformanden, Landsbestyrelsesmedlemmer, forslagsstilleren eller dennes
repræsentant når som helst efter et indlæg begære ordet, lige som dirigenten kan
tillade en kort svarreplik. Enhver kan få ordet til forretningsordenen uden om den
etablerede talerliste. Dette princip bruges bl.a. ved mistillid til dirigenten. Dirigenten
skal efter en kort debat foretage en afstemning.
5. Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses. Landsformanden,
Landsbestyrelsesmedlemmer og forslagsstilleren vil dog altid være undtaget fra
denne bestemmelse. Dirigenten eller 5 stemmeberettigede medlemmer kan stille
forslag om, at debatten afsluttes straks eller efter de indtegnede talere. Træffes en
sådan beslutning kan kun Landsformanden, Landsbestyrelsesmedlemmer,
forslagsstilleren eller dennes repræsentant yderligere tildeles ordet.
6. Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftligt med forslagsstillerens navn til
dirigenten. Dirigenten bestemmer i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag
sættes i afstemning. Der kan stilles ændringsforslag til de forslag, der er på
dagsordenen, men kun inden for rimelige grænser i forhold til det oprindelige
forslag, altså kun justerende ændringsforslag.
7. Alle beslutninger træffes ved relativt stemmeflertal, dvs. den kandidat eller det
forslag, der får flest stemmer, er valgt. Ved vedtægtsændringer anvendes relativt
stemmeflertal i afstemningerne undervejs. Den endelige afstemning om samtlige
ændringer følger reglerne i vedtægterne. Afstemninger og personvalg følger i øvrigt
reglerne i vedtægternes § 6.

8. Medlemmerne kan opstille kandidater til personvalgene. Medlemmer, der ønsker at
opstille kandidater, skal på forhånd have sikret sig, at de pågældende er villige til at
modtage valg, enten ved at de pågældende er til stede og erklærer sig villige til at
modtage valg eller ved, at der fremlægges skriftlig erklæring herom fra de
pågældende. Dirigenten påser, at kandidaterne er valgbare.
9. Ved alle personvalg gælder: Såfremt der er flere kandidater end poster, der skal
besættes, foretages der skriftlig afstemning. I modsat fald betragtes de(n) opstillede
kandidat(er) som valgt uden afstemning.
Antallet af ledige poster er det maksimale antal kandidater, der kan stemmes på. Dvs.
ved de valg, hvor der skal vælges en person, kan der stemmes på 0 eller 1 kandidat,
mens der ved valget til menige landsbestyrelsesmedlemmer kan stemmes på 0, 1, 2, 3,
4 eller 5 kandidater.
Der må ikke afgives flere stemmer på samme kandidat.
De udleverede stemmesedler skal anvendes efter dirigents anvisning.
10. Hvis der er stemmelighed mellem 2 eller flere kandidater og denne stemmelighed har
betydning for, hvem der vælges, foretages omvalg mellem de involverede kandidater.
Antallet af poster, der skal besættes ved omvalget, er det maksimale antal kandidater,
der kan stemmes på.
Inden stemmeafgivning i omvalget får kandidaterne mulighed for kort at give en
præsentation.

