VISENS VENNER i DANMARK
Forretningsorden ved Landsmøder og Regionalmøder
i VISENS VENNER i DANMARK
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Forretningsudvalget foreslår i samarbejde med værtsforeningen en kompetent
dirigent. Værtsforeningen foreslår i samarbejde med VVD´s formand en
kompetent dirigent
Ved evt. afbud til et landsmøde skal den pågældende forening skriftligt
meddele forfald til landsformanden.
Referat af mødet skal udsendes til foreningerne senest 14 dage efter mødet.
(Ved regionalmøder: 14 dage efter det sidste af disse to).
Regionalmøderne er indført med henblik på socialt samvær og på at behandle
emner, der efterfølgende skal afgøres på et landsmøde/generalforsamling. Der
er ikke mødepligt, og intet kan besluttes.
På landsmødet afgøres, om der året efter skal holdes regionalmøder – et på
begge sider af Storebælt – samt datoer og værtsforening. Indkaldelse
udsendes af forretningsudvalget senest 3 uger før mødets afholdelse.
Bestyrelsesmedlemmer kan ansøge om tilhørerplads ved lands- og
regionalmøder. Værtsforeningen skønner, om der er plads. Tilhørere har
hverken tale- eller stemmeret.
På møderne bydes velkommen efter nærmere aftale af værtsforening og/eller
forretningsudvalg.
Landsformanden eller i dennes fravær kasserer eller sekretær for VVD leder
valg af dirigent og 2 stemmetællere.
Dirigenten eller FUs sekretær konstaterer, at de tilmeldte delegerede er til
stede.
Møderne afvikles efter den udsendte dagsorden.
Landsmødet kan standse eller udsætte og senere genoptage dagsordenens
punkter.
Dersom formandens beretning indeholder punkter, hvis indhold er sat på
dagsordenen til senere afgørelse, er disse punkter undtaget fra afstemningen
af om godkendelse af beretningen.
Punkter, der er afsluttet, kan ikke genoptages senere på samme møde.
Afstemningsregler og -procedurer for områder, der ikke i forvejen er omfattet
af vedtægterne, fastlægges af forretningsudvalget og dirigenten i fællesskab.
Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden
opretholdes.
Mødedeltagerne må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørelser.
Talerne får ordet i den rækkefølge, de er indtegnet hos dirigenten. Dog kan
dirigenten tillade korte svarreplikker.
Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses.
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Dirigenten kan bestemme, at der stoppes for indtegning til debatten. Træffes
en sådan bestemmelse, kan kun formanden og forslagsstilleren yderligere
tildeles ordet for et kort indlæg.
Dirigenten bestemmer i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes
til afstemning.
Dirigenten kan fratages sit hverv, hvis mindst halvdelen af de fremmødte
stemmeberettigede stemmer herfor.
Punktet "Eventuelt" er korte, aktuelle meddelelser, oplysninger og lignende
indlæg.
Denne forretningsorden bruges - bortset fra §3 b og c - også ved
Regionalmøderne.

Vedtaget på VVD´s repræsentantskabsmøde i Aalborg den 27. september 1997.
Ændret på VVD´s Landsmøde i Fakse den 12. september 2009.
Ændret til faktiske forhold på Landsmøde i Kalundborg den 20. september 2014.
Ændret for så vidt angår tilføjelse af 1e på landsmøde i Hillerød den 9. september 2017.

