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Fastsættelse af forretningsorden 
 

Beslutningsdygtighed 

Kongressen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af det mulige antal 

kongresdelegerede i henhold til TL’s love § 8, stk. 2 A, B og C er til stede, jf. § 10, stk. 1. 

 

Hver delegeret har 1 stemme. 

 

Eventuelle udeblevne delegeredes stemmer kan ikke overføres til tilstedeværende 

delegerede, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

 

Dirigenter 

Der vælges et dirigentkollegium på 2 medlemmer. De valgte dirigenter bestemmer 

indbyrdes, hvem der til enhver tid er den fungerende dirigent. Hvor der nedenfor er 

anført ”dirigenten”, menes den fungerende dirigent. 

 

Dirigenten er berettiget til efter skøn at suspendere mødet for en tidsbegrænset periode. 

 

Dirigentens afgørelser er ufravigelige og inappellable, dog kan forsamlingen kræve en ny 

dirigent valgt. Fremsættes krav herom, viger dirigenten sit sæde, og forbundsformanden 

sætter til afstemning, hvorvidt dirigenten skal fortsætte, om der skal ske valg af ny 

dirigent, eller om der skal fortsættes med 1 dirigenter. 

 

Dirigenten lader foretage valg af 3 stemmetællere, som bistås af medarbejdere. 

 

Medarbejdere skriver referat af kongressen, der kun skal indeholde beslutnings- og 

diskussionsemner, forslag og de trufne beslutninger, med angivelse af 

afstemningsresultat. De samlede forhandlinger optages på bånd, der arkiveres. Referatet 

godkendes efterfølgende af dirigenterne. 

 

Taleregler 

Delegerede anmoder om ordet ved at aflevere ”Jeg begærer ordet-sedler” til 

dirigentbordet. På sedlen anføres navn og afdeling og til hvilket punkt ordet begæres.  

 

Indlæg og bemærkninger fremsættes fra talerstolen, og ordet gives inden for hvert 

dagsordenspunkt normalt i den rækkefølge talerne har afleveret ”Jeg begærer ordet-

sedler”.  

 

En talers første indlæg må højst vare 5 minutter, andet indlæg 3 minutter og følgende 

indlæg 2 minutter. 

 

Dirigenten kan beslutte at give ordet til talere, der ikke har talt, frem for 2. gangs talere. 

 

Ved behandling af forslag kan dirigenten dispensere fra talereglerne til fordel for 

forslagsstillerens ordfører. 
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Forslagsstilleren kan udpege en ordfører, som når forslaget fremføres taler først for at 

motivere forslaget og sidst for at kommentere på fremsatte betragtninger. 

 

Forslagsstilleren (og ordføreren) er berettiget til at trække det fremsatte forslag tilbage. 

 

Dirigenten kan anmode taleren om at holde sig til sagen eller fatte sig i korthed. 

Dirigenten kan helt standse indlægget, hvis taleren ikke følger henstillingen eller har et 

stødende sprogbrug. 

 

Når dirigenten vurderer, at en sag er tilstrækkeligt belyst, kan dirigenten opfordre de 

delegerede til indtegning på talerlisten og derefter afslutte debatten med de da 

indtegnede talere. Salen kan opfordre dirigenten til at få afsluttet debatten. 

 

Hvis en delegeret ”begærer ordet til forretningsordenen”, gives ordet hertil straks efter 

afslutning af igangværende taler. Det er kun korte bemærkninger om 

forretningsordenen, forslag om nedsættelse af særudvalg, forslag om debattens 

afslutning eller lignende, der motiverer at tage ordet til forretningsordenen. 

 

Ændringsforslag skal fremsættes fra talerstolen og afleveres skriftligt til dirigenten, 

underskrevet med forslagsstillerens navn og afdeling. 

 

Afstemningsregler 

Dirigenten lade foretage valg af et stemmeudvalg.  

 

Afstemning ved navneopråb foretages ved alle særlige beslutninger efter dirigentens 

bestemmelse, eller når mindst 1/3 af kongressen ønsker det. 

 

Dirigenten kan dog beslutte, og 1/3 del af de tilstedeværende delegerede kræve, at 

afstemningen foretages skriftligt. 

 

Afstemning om lovændringer afgøres ved, at mindst 2/3 af de tilstedeværende 

delegerede skal have stemt for vedtagelsen af lovændringen. 

 

Ved fastsættelse af ”de afgivne stemmer” er dette lig med summen af ja-stemmer, nej-

stemmer, ugyldige stemmer og blanke stemmer. Ikke afgivne stemmer medregnes ikke. 

 

Når stemmeoptællingen er afsluttet, bekendtgøres resultatet af dirigenten, som derefter 

tager stemmelisterne i forvaring, hvor sådanne er anvendt. 

 

Afstemning kan også efter dirigentens vurdering (og når TLs love eller denne 

forretningsorden ikke tilsiger andet) ske ved oprækning af stemmekort.  

 

Personvalg 

Afstemning om personvalg kan kun ske ved skriftlig afstemning. 

 

Personvalg kan ske uden afstemning, når der kun er opstillet kandidater svarende til 

posterne, der skal besættes. 

 

Ved personvalg, hvor der skal vælges såvel mandater som suppleanter, vælges alle 

under et. Opstilles der flere, end svarende til posterne, der skal besættes, foretages 
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afstemning ved, at hver delegeret minimum skriver et antal navne på stemmesedlen, 

svarende til halvdelen af de, der skal vælges (afrundet opad), maksimum skriver et antal 

navne på, svarende til det antal poster, der i alt skal besættes. 

 

Ved afstemning om enkeltposter (fx forbundsformand) skal dirigenten når der er mere 

end to kandidater, lade foretage udskilningsafstemninger, således at de to kandidater, 

der modtager højeste stemmetal, indgår i et omvalg, indtil en kandidat har opnået mere 

end halvdelen af stemmerne. 

 

Opstår der stemmelighed, foretages ét omvalg. Hvis der herefter fortsat er 

stemmelighed, afgøres valget ved lodtrækning.  

 

Når stemmeoptællingen er afsluttet bekendtgør dirigenten resultatet, som derefter tager 

stemmelisterne i forvaring, hvor sådanne er anvendt. 

 

Taletid ved personvalg 

 

Ved personvalg til posten som Forbundsformand får hver kandidat max 10 min. Taletid. 

Ved øvrige valg er taletiden max 5 min. 

 

 

Almindelige bestemmelser 

Bilag til kongressens behandling af de enkelte dagsordenspunkter er udsendt til de 

delegerede. 

 

Dirigenten beslutter om ændrings- og suppleringsbilag skal vises på storskærm eller 

omdeles til alle delegerede. 

 

Bilag i øvrigt vil kun blive omdelt efter godkendelse af dirigenten. 

 

Forslag af økonomisk karakter 

Alle forslag eller ændringsforslag, der medfører økonomiske udgifter, kan af dirigenten 

henvises til konsekvensberegning, inden kongressen behandler forslaget. 

 

Ændringsforslag til lovforslag 

Når der stilles ændringsforslag til lovforslag, kan dirigenten henvise forslaget til vurdering 

i lovudvalget, inden kongressen behandler forslaget. 
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Nedsættelse af udvalg 
 

Lovudvalg 

Lone Engberg Thomsen, Forbundsformand 

Lars Bo Køppler, TL København  

Lene Ertner, TL Sjælland, Ringsted (formand) 

 

Tilforordnet: Byrial R. Bjørst 

 

 

Redaktionsudvalg 

Jens Ole M. Olesen, TL MidtVest 

Jannik Frank Petersen, TL Fyn 

Jimmi Eiberg Jensen, TL København 

Lone Engberg Thomsen, Forbundsformand 

 

Tilforordnet: Fie Vestergaard/Morten Terp 

 

 

Stemmeudvalg 

Bodil Sejr, TL SydVest, Esbjerg 

Allan Milton Kristensen, TL Nord 

Mogens Eriksen, TL SydØst 

 

Tilforordnet: Frank Seremet 

 

 

Økonomiudvalg 

Dorthe Hindborg, TL Østjylland, Århus 

Birte Lundsgaard, TL Sjælland, Hillerød  

Lone Engberg Thomsen, Forbundsformand 

Peter Thyregod, TL Nord, Aalborg 

 

Tilforordnet: Frank Seremet 

 

 


