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Udkast forretningsorden for SF’s landsmøde 30. – 31. marts 2019 

 

1. Landsmødet vælger 5 dirigenter, der samtidig udgør et udvalg for forretningsordenen. 

 

2. Partisekretariatet fører kortfattet beslutningsreferat over landsmødets beslutninger og registrerer alle 

beslutninger, hvor der foretages optælling, med stemmetal. Referatet forelægges landsledelsen til 

godkendelse.  

 

3. Landsmødet vælger et stemme- og mandatudvalg på 15 medlemmer. Stemme- og mandatudvalget 

forestår stemmeoptælling og meddeler resultatet til dirigenterne samt bistår dirigenterne med behandling 

af evt. spørgsmål omkring de delegeredes mandaters gyldighed. 

 

4. Landsmødet vælger et regnskabsudvalg på 5 medlemmer. Regnskabsudvalget gennemgår det reviderede 

årsregnskab, herunder revisionsfirmaets revisionsberetning med landsledelsens kommentarer, og 

beretningen fra de landsmødevalgte revisorer. Udvalget kan overveje foreliggende forslag på området, 

herunder sådannes økonomiske rækkevidde. Udvalget forelægger sine indstillinger under det 

vedkommende dagsordenspunkt. 

 

5. Landsmødet vælger et redaktionsudvalg vedr. politisk udtalelse på 9 medlemmer. Udvalget afgiver 

rapport og eventuelle indstillinger i forbindelse med det vedkommende dagsordenspunkt. Intet forslag kan 

sættes under afstemning, før dirigenterne har afgjort, om det forinden skal sendes til behandling i et 

udvalg, og før udvalgets indstilling i så fald foreligger for landsmødet.  

 

6. En enig indstilling fra redaktionsudvalget betragtes som tiltrådt, medmindre én eller flere 

stemmeberettigede begærer afstemning. En sådan begæring skal fremsættes over for dirigenterne på et af 

dirigenterne fastsat tidspunkt. Der er i dagsordenen ikke lagt op til debat om redaktionsudvalgets 

indstillinger. Dirigenterne kan dog åbne for en kort bemærkning (pro/contra) til hhv. redaktionsudvalg og 

forslagsstiller. 

 

7.  Sidste frist for fremsendelse af forslag til lovændringer, udtalelser mv. var 25/1 2019. Dog kan 

landsledelsen frem til landsmødets åbning fremsætte forslag til en kort aktuel udtalelse. Landsmødet tager 

i forbindelse med godkendelse af dagsorden stilling til hvilke forslag, der skal behandles af landsmødet.  

Sidste frist for fremsættelse af ændringsforslag til landsmødeudtalelsen var 5/3 2019. Der kan efter 

fristerne ikke fremsættes yderligere ændringsforslag eller ændringsforslag til ændringsforslag. 

Redaktionsudvalg kan dog sammenskrive eller præcisere forslag. Der kan ikke stilles ændringsforslag til 

redaktionsudvalgets indstillinger og sammenskrivninger.  

 

8. Delegerede, landsledelsesmedlemmer og gæster har taleret i plenumdebatter jf. dog punkt 10. 

Dirigenterne kan derudover give ordet til landssekretæren til afklaring af faktuelle oplysninger. Delegerede, 

landsledelsesmedlemmer og gæster er valgbare til udvalg. Delegerede har stemmeret ved alle 

afstemninger. Landsledelsesmedlemmer har stemmeret ved alle afstemninger undtagen ved godkendelse 

af landsledelsens beretning og regnskab samt ved personvalg, der rækker ud over landsmødet. 

 

9. Taletiden i plenumdebatter fastsættes således: Indlæg fra de delegerede og gæster gives sædvanligvis 3 

minutter. Såfremt der er indtegnet så mange talere, at mødet ikke kan afvikles planmæssigt, har 

dirigenterne mulighed for straks at nedsætte taletiden til 2 minutter. Hvis tiden tillader det, kan 

dirigenterne efter førstegangstalere giver ordet til andengangstalere (1 minut).  

Dirigenterne kan, i det omfang de skønner det rimeligt, foran den løbende talerække give plads for 

replikker for fremsættelse af afklarende spørgsmål/bemærkninger og genreplikker (max. 1 minut). 

Dirigenterne beslutter tilbagevenden til den oprindelige talerække.  
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Ved indtegning til plenumdebatterne skal deltagerne oplyse, hvilket tema, de ønsker ordet til. Det er i 

udgangspunktet kun muligt at få ordet under ét af temaerne under samme dagsordenspunkt.  

Dirigenterne kan undtagelsesvis, hvis det er nødvendigt af hensyn til landsmødets afvikling, søge 

landsmødets tilslutning til at et dagsordenspunkt afsluttes, selvom ikke alle indtegnede talere har haft 

ordet. 

 

10. Ordet gives til talere i skriftlig indtegnet rækkefølge jvf. dog punkt 9 og i forbindelse med åbning for 

indtegning af talere til plenumdebatten lørdag eftermiddag, hvor rækkefølgen afgøres ved lodtrækning. 

Dirigenterne skal dog, foran den løbende talerække, give plads for korte bemærkninger (max. 1 minut) til 

rettelse af åbenlyse fejl eller misforståelser, samt til bemærkninger til forretningsordenen. Dirigenterne 

påser, at talere holder sig til det behandlede dagsordenspunkt, og at kravene til en saglig fremstilling 

overholdes. De kan, efter en advarsel, fratage talere ordet. 

 

11. Ved afstemning om valg til regnskabsudvalget skal der stemmes på mindst 1 og højst 3 kandidater, til 

redaktionsudvalg der stemmes på mindst 3 og højst 6 kandidater. 

 

12. Ved afstemning om forslag stemmes der som udgangspunkt først om ændringsforslag. Er der flere 

ændringsforslag til det samme emne, stemmes der om det mest vidtgående først. Foreligger der en 

enstemmig indstilling fra et redaktionsudvalg, kan denne indstilling sættes samlet til afstemning først. Er 

der flertal for indstillingen bortfalder ændringsforslag. 

 

13. Ved mindre end 5 stemmers difference ved en åben afstemning foretages kontrolafstemning. Ved 

skriftlig afstemning og valg kontrolleres alle stemmer mindst én gang. 

 

14. Ved præsentation af resultat af valg til regnskabs- og redaktionsudvalgene offentliggøres stemmetallet 

på samtlige opstillede kandidater, det samlede antal af afgivne stemmer samt antallet af ugyldige og blanke 

stemmer.   

 

15. Omdeling af materiale i mødesalen må kun finde sted efter tilladelse fra dirigenterne. 

 


