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Forretningsorden for FDF Landsmøde 2022 
 
§ 1 Åbning af landsmødet 
 

1. Landsmødet åbnes af formanden for hovedbestyrelsen, som fremsætter forslag til 
valg af dirigenter. Jf. vedtægternes § 13, stk. 3 skal landsmødet ledes af en eller 
flere valgte dirigenter godkendt af landsmødet. 

2. Såfremt landsmødet ikke fremkommer med andre forslag, anses den eller de af ho-
vedbestyrelsen foreslåede kandidater som valgt. 

3. Dersom landsmødet fremsætter andre forslag, leder hovedbestyrelsen en afstem-
ning om 

a. Der skal vælges en eller flere kandidater og 
b. Hvem af de foreslåede kandidater, der skal vælges. 

4. Såfremt der fremsættes ønske herom, kan afstemningen ske skriftligt. 
 
§ 2 Dirigenterne 
 

1. Dirigenterne varetager ledelsen af landsmødet og afgør endeligt alle spørgsmål, der 
opstår i forbindelse hermed. 

2. Et forslag om mistillid til dirigenterne skal stilles til behandling og afstemning 
straks. Simpel stemmeflerhed anvendes ved afstemning. Afstemningen ledes af for-
manden for hovedbestyrelsen. 

 
§ 3 Referat 
 

1. Landsmødet bliver refereret af FDFs ansatte. 
2. Der tages et beslutningsreferat indeholdende oplysninger om de enkelte forslag, 

som er blevet vedtaget eller er faldet. Endvidere refereres eventuelle ændringsfor-
slag. 

3. Referatet sendes til alle kredse senest 4 uger efter landsmødet. 
 
§ 4 Deltagere i landsmødet 
 

1. Det er fastlagt i vedtægternes § 13, stk. 1 hvem der deltager i landsmødet med 
stemmeret og taleret.  

2. Hovedbestyrelsen har af praktiske årsager fastsat og udmeldt frister for tilmelding 
til landsmødet og for afvikling af kredsgæld for at opnå stemmeret. 

3. Herudover deltager observatører fra kredse og medlemmer af forbundets udvalg, 
indbudte gæster samt landsmøde-medarbejdere. Observatører, gæster og lands-
møde-medarbejdere har hverken tale- eller stemmeret under landsmødet. 

 
§ 5 Taleret 
 

1. Deltagere med taleret kan indskrive sig online på talerlisten, hvis de ønsker ordet 
Her skal skal man angive; dagsordenspunkt, fulde navn samt den enhed man repræ-
senterer (kreds, landsdel eller HB).  

2. Alternativt kan man henvende sig til dirigentbordet med en udfyldt ”jeg ønsker or-
det” seddel. 

3. Talere bliver derefter kaldt op i rækkefølge. Dirigenterne kan dog sortere i talerræk-
ken, såfremt det vurderes befordrende for debatten. 

4. Alle deltagere med taleret kan bede om ordet til forretningsordenen. Den, der beder 
herom, skal straks have ordet før øvrige indtegnede på talerlisten. 

 
§ 6 Beslutninger 
 

1. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Dog kræver visse ændringer i 
vedtægterne 2/3 af de afgivne stemmer. Dette er beskrevet i vedtægternes § 13, stk. 
4. 
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2. Forhold omkring skriftlig afstemning er beskrevet i vedtægternes § 13, stk. 4. 
3. Forhold omkring vedtagelse af udtalelser fra landsmødet kræver 2/3 af de afgivne 

stemmer, og er nærmere beskrevet i vedtægternes § 13, stk. 2. 
4. Kun for og imod stemmer tæller med i landsmødets beslutninger. Hvis man hverken 

stemmer ja eller nej til et forslag, betragtes det som ikke at stemme.  
5. Beslutninger taget af landsmødet træder medmindre andet er specificeret i forsla-

get i kraft ved landsmødets afslutning. 
6. Ændringsforslag skal afleveres skriftligt via en online-formular til dirigenterne sam-

men med oplysning om forslagsstillers navn, samt den enhed man repræsenterer 
(kreds, landsdel eller HB).  

7. Ved afstemninger omkring flere ændringsforslag vurderer dirigenterne ændringsfor-
slagenes indbyrdes stilling og prioriterer afstemningen herefter. Der kan være tale 
om følgende typer ændringsforslag og dermed prioritering i forhold til afstemningen: 

a. Sideordnede ændringsforslag - de kan begge vælges  
b. Eskalerende ændringsforslag - her stemmes om det mest vidtgående først. 

Bliver det vedtaget, falder de andre. Falder forslaget, stemmes der om det 
næstmest vidtgående forslag og så videre 

Når alle ændringsforslag er behandlet, stemmes der om det samlede forslag inklusiv 
eventuelt vedtagne ændringsforslag. 

8. Dirigenterne kan vælge at gøre brug af vejledende afstemninger som en del af tilret-
telæggelsen af landsmødets behandling af et forslag.  

9. Der vælges en række stemmetællere, der hver skal tælle stemmer for et mindre an-
tal borde, hvis behovet opstår. Optælling af stemmer sker ved håndsoprækning af 
de udleverede stemmekort. 

10. Ved optælling af skriftlige stemmer, og ved valg til hovedbestyrelsen tæller medar-
bejdere fra forbundskontoret samt en af dirigenterne de afgivne stemmer op. 
Landsmødet kan således fortsætte under stemmeoptællingen. 

11. Stemmesedlerne indsamles af stemmetællerne og afleveres til forbundskontorets 
ansatte. 

 
§ 7 Valg til hovedbestyrelsen 
 

1. Valget til hovedbestyrelsen sker jf. vedtægternes § 12, stk. 2. 
2. Valget gennemføres i én valgrunde. Kandidaterne vælges efter almindeligt stemme-

flertal, hvor hver stemmeberettigede skal afgive 5 stemmer, svarende til det antal 
pladser, der jf. § 12, stk. 4 skal besættes i hovedbestyrelsen i 2022. Hver stemmebe-
rettiget må maks. afgive én stemme pr. kandidat.  

3. I tilfælde af stemmelighed omkring valget af det 5. hovedbestyrelsesmedlem aktive-
res en ekstra valgrunde mellem de kandidater, der har opnået samme stemmetal. I 
denne ekstra valgrunde vælges kandidaterne efter samme metode som i første 
valgrunde. 

4. De kandidater, der ikke opnår valg til hovedbestyrelsen, er indtil næste landsmøde 
suppleanter for hovedbestyrelsesmedlemmerne i den rækkefølge, som stemmetal-
lene i første valgrunde viste. I tilfælde af stemmelighed blandt suppleanter trækkes 
der lod om disses indbyrdes placering. Lodtrækningen sker på landsmødet, i umid-
delbar forlængelse af offentliggørelsen af det endelige valgresultat og forestås af 
landsmødets dirigenter. 

5. Efter optælling meddeles navnene på de valgte med afgivne stemmetal. Navnene på 
suppleanterne meddeles ligeledes, dog ikke med afgivne stemmetal.  

 
§ 8 Vedtagelse af forretningsorden 
 

1. Vedtagelse af forretningsorden er det første punkt på landsmødets dagsorden efter 
åbningen og valget af dirigenter. 

2. Ændringer af forretningsordenen fremsættes i forbindelse med behandlingen af 
denne, og vedtages med simpel stemmeflerhed. 

 
 
 


