Forretningsorden for Repræsentantskabsmøde i
Dansk Taekwondo Forbund
1. Der vælges en dirigent til at lede repræsentantskabsmødet. Valget ledes af formanden.
2. Dirigenten vælges ved simpelt flertal.
3. Dirigenten kan stille forslag om debattens afslutning enten straks eller med de indtegnede talere,
ligesom dirigenten kan stille forslag om begrænset taletid. Forslag herom kan også stilles af
deltagerne.
4. Når der er vedtaget at afslutte debatten med de indtegnede talere, kan der ikke indtegnes andre
talere end forslagsstilleren. Dog kan formanden få ordet for at besvare eventuelle spørgsmål.
5. Forslag om at standse behandlingen af en sag (motiveret dagsordensforslag) kan stilles af enhver
deltager. Så snart et sådant forslag er fremsat, sættes det under afstemning, hvorvidt
repræsentantskabet ønsker at behandle samme. Vedtages dette, åbnes forhandlingerne om den
motiverede dagsorden straks, medens debatten om det pågældende dagsordenspunkt indstilles,
indtil forslag til motiveret dagsorden er behandlet til ende.
6. Dirigenten meddeler talerne ordet i den rækkefølge det er begæret. I særlige tilfælde kan
dirigenten fravige denne regel for korte bemærkninger.
7. Ingen kan indtegne sig for mere end en tale af gangen. Ingen må tale uden dirigentens tilladelse.
Overtrædes dette kan dirigenten påtale, advare og i grove tilfælde bortvise vedkommende, dog kun
efter flere advarsler.
8. Det stemmes ved håndsoprækning, dog ved personvalg skriftlig. Desuden skriftlig hvis 10 begærer
dette. Der vælges et stemmeudvalg på 3 personer.
a. Ved opgørelse af afstemningsresultatet medregnes kun ja og nej stemmer.
b. På stemmesedler ved personvalg: Der skrives fra 0 til det antal bestyrelsesmedlemmer, der
vælges.
9. Dirigenten sætter dagordenspunkterne under forhandling i den rækkefølge de er opført og kan ikke
fravige denne regel uden forsamlingens godkendelse.
10. Dirigenten har med forsamlingens godkendelse ret til at indtegne sig selv som deltager i debatten.
Ved større indlæg overdrages dirigenterhvervet til formanden.
11. Såfremt der udtrykkes mistillid til dirigenten, sættes denne straks under afstemning. For at
dirigenten afsættes, kræves almindeligt flertal. Formanden leder nyt valg.
12. Anmoder en deltager om ordet til forretningsordenen, er det denne forretningsorden, der henvises
til. Vedkommende må samtidig med begæringen om ordet opgive hvilke punkter i denne, der
begæres ordet til. Dirigenten kan ikke nægte en deltager ordet til forretningsordenen.
13. Hvis der ikke er nogen indvendinger til stillede forslag, vil de blive betragtet som vedtaget uden
afstemning.

1

