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Forretningsorden for generalforsamling for Tænketanken
Demokratisk Erhverv
1. Generalforsamlingen åbnes af formanden, der leder valget af 1 dirigent.
2. Generalforsamlingens forhandlinger ledes af dirigenten.
3. Dirigenten konstaterer generalforsamlingens lovlige indvarsling og
beslutningsdygtighed.
4. Der vælges et stemmeudvalg på 2 personer, som bistår af dirigenten ved
afstemningerne.
5. Valget af dirigent og stemmeudvalg foregår ved håndsoprækning og afgøres ved
almindelig stemmeflerhed.
6. Dirigenten sætter de enkelte sager i dagsordenen til behandling. Dirigenten giver som
udgangspunkt medlemmerne ordet i den rækkefølge, de har indtegnet sig, dog under
hensyntagen til ønsket om en demokratisk samtale, hvor alle har mulighed for at komme
til orde.
7. Før afstemning om et forslag, har forslagsstilleren ret til at få ordet for at motivere sit
forslag.
8. Alle generalforsamlingsbeslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, hvor intet
andet fremgår af vedtægternes § 10.
9. Ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten sammen med oplysning om navn
på forslagsstilleren og den medlemsorganisation, som forslagsstilleren repræsenterer.
10.Hvis en forslagsstiller inden afstemningen meddeler, at personen ønsker at trække sit
forslag tilbage, skal dirigenten spørge, om andre vil fastholde forslaget. Er det ikke
tilfældet, bortfalder forslaget.
11.Eventuelle ændringsforslag sættes til debat samtidigt med hovedforslaget. Der
stemmes først om ændringsforslag. Herefter stemmes der om hovedforslaget med
eventuelt tilføjede ændringer.
12.Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre mindst 1 medlem
forlanger skriftlig afstemning jf. vedtægternes §10 stk. 2.
13.Såfremt et forslag er afgjort ved håndsoprækning, kan der ikke i samme sag, på samme
møde, kræves skriftlig afstemning.
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14. Angående valg til bestyrelsen henvises der til vejledning om valg til bestyrelsen, som er
offentligt tilgængelig på foreningens hjemmeside.
15. Der føres en protokol over generalforsamlingens forhandlinger. Protokollen skal
indeholde de trufne beslutninger og et sammendrag af den førte debat samt angive
resultatet af afstemningerne. Protokollen skal godkendes af dirigenten.

