FOAs A-kasse Delegeretmøde den 10. december 2019

Bilag til dagsordens punkt 2.b – forslag til forretningsorden

§1

Dirigenter
Delegeretmødet vælger 2 dirigenter til at lede møderne.
Dirigenterne konstaterer delegeretmødets lovlige indkaldelse og fremlægger
forslag til forretningsorden og dagsorden til godkendelse.
De delegerede anmoder om ordet skriftligt hos dirigenterne med angivelse af navn
og valgkreds. Ved anmodning om ordet til forretningsorden skal det angives,
hvilket punkt det drejer sig om.
Dirigenterne kan fratage en taler ordet, hvis denne efter forgæves påmindelse ikke
overholder taletiden eller ikke holder sig til det aktuelle emne eller punkt.

§2

Arbejdsplan
Delegeretmødet arbejder i henhold til den besluttede dagsorden.

§3

Stemmeudvalg
Der vælges et stemmeudvalg bestående af 3 personer, som kan bistå dirigenterne
ved afstemninger. Der vælges desuden en formand for stemmeudvalget.
Stemmeudvalget træder i funktion, såfremt der er behov for dette.
Stemmeudvalget fastlægger selv en procedure for optælling af stemmer, men dog
således at medlemmer ikke tæller stemmer fra egen region. Dirigenterne afgør om
en stemme er ugyldig.

§4

Udvalg
Delegeretmødet kan nedsætte udvalg til at behandle særlige opgaver.

§5

Taletid
Taletiden er ved første indlæg til et punkt 7 minutter, anden gang er taletiden
maksimum 4 minutter. Herefter er der kun mulighed for korte bemærkninger.
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Dirigenterne kan herudover indstille yderligere begrænsninger i taletiden.
Delegerede, der har fælles forslag til behandling, skal vælge en ordfører til
fremlæggelse af dette.
Politisk ledelse kan altid anmode om ordet i en debat.
§6

Forslag
Ændringsforslag skal afleveres skriftligt til dirigenterne og være underskrevet med
forslagsstillers navn og afdeling. Det skal være angivet til, hvilket forslag
ændringerne ønskes stillet.

§7

Afslutning på en debat
Dirigenterne kan stille forslag om afslutning af en debat med de indtegnede talere.
Et sådant forslag kan også fremsættes af minimum 10 delegerede.
Når det er vedtaget at afslutte en debat med de indtegnede talere, kan der ikke
indtegnes andre talere end formanden og forslagsstilleren. Efter vedtagelse af
afstemning kan der ikke stilles yderligere ændringsforslag til en sag.

§8

Afstemninger
Ved afstemning gælder almindeligt stemmeflertal.
Afstemning sker elektronisk, ved håndsoprækning eller ved navneopråb, såfremt
delegeretmødets dirigenter er i tvivl om udfaldet af en afstemning. Der skal
foretages skriftlig afstemning, hvis 10 delegerede eller dirigenterne kræver dette.

§9

Delegeretmødeprotokol
Der udarbejdes et referat af Delegeretmødet, som kan rekvireres efterfølgende.

