
 

 

Forslag til 

Forretningsorden for Bornholms Lærerforenings 
ordinære generalforsamling 2020 
 
 

1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent og protokolfører. 
Endvidere vælges to stemmetællere på hver skole.  

 

2. Protokolføreren optager beslutningsprotokol af mødet. 
 

3. Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden. Dersom beretningen indeholder 
punkter, hvis indhold er sat på dagsorden til senere afgørelse, udsættes af-
stemningen om den samlede beretning til efter behandlingen af disse punkter. 

  

4. Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden 
opretholdes. Generalforsamlingens deltagere må i alle tilfælde rette sig efter 
dirigentens afgørelser. 

 

5. Talerne får ordet til det enkelte punkt eller underpunkt i den rækkefølge, de 
indtegnes hos dirigenten – man beder om ordet hos den TR, der er ansvarlig 
på den skole, man er på. Dog kan formanden og forslagsstilleren når som helst 
efter et indlæg tildeles ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svar-replik. 
Når man får ordet, skal man tale til kameraet på den opstillede PC på den 
skole, man befinder sig på. 

 

6. Dirigenten kan bestemme at taletiden begrænses. Formanden og forslagsstil-
leren er dog undtaget denne bestemmelse. Dirigenten eller fem mødedeltagere 
kan stille forslag om, at debatten afsluttes straks eller efter de indtegnede 
talere. Træffes en sådan beslutning, kan kun formanden og forslagsstilleren 
yderligere tildeles ordet.  

 

7. Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten, der bestem-
mer i hvilken rækkefølge, forslag og ændringsforslag sættes til afstemning. 

 

8. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog vedtægternes § 
14 om vedtægtsændringer.  
Afstemning kan foregå ved håndsoprækning, men skal være skriftlig, hvis for-
manden / kredsstyrelsen eller fem mødedeltagere begærer dette.  
 

Der afholdes dog altid skriftlig afstemning ved personvalg, hvis der er opstillet 
flere kandidater, end der skal vælges. 
 

Ved personvalg har hver stemmeberettigede medlem et antal stemmer, som 
svarer til antallet af pladser. Hvert navn på stemmesedlen tæller som én stem-
me. En person kan kun optræde én gang på stemmesedlen. 

 

9. Under behandlingen af det enkelte dagsordenspunkt kan formanden/ kreds-
styrelsen forlange debatten afbrudt for at holde et kort møde. 


