Region Hovedstaden
Skovlunde den 24. februar 2018
JA

Forslag til forretningsorden
§ 1. Ordinære og ekstraordinære repræsentantskabsmøder indkaldes ved elektronisk meddelelse til kredsformændene samt regionsrådsmedlemmer og medlemmer af Europa-Parlamentet i regionen med 1 måneds varsel til afholdelse i
april kvartal.
Stk. 2. Samtidig med indkaldelsen udsendes til kredsformændene oplysning om
antallet af delegerede som kredsen og de herunder hørende partiforeninger og
fællesledelser er berettiget til at vælge.
§ 2. Det er kredsformændenes ansvar at videreformidle indkaldelserne til partiforeninger, fællesledelser, folketingsmedlemmer og -kandidater, borgmestre og
gruppeformænd uden at dette påvirker lovligheden af repræsentantskabsmødets afholdelse.
Stk. 2. Det er kredsformændenes ansvar umiddelbart at videreformidle oplysningerne om antallet af delegerede til partiforeninger og fællesledelser i kredsens
område.
§ 3. Det påhviler kredsformændene at meddele kontaktoplysninger på de valgte
delegerede og de adgangsberettigede med taleret i kredsen senest 14 dage før
afholdelse af ordinært repræsentantskabsmøde til forretningsudvalget på den af
forretningsudvalget anviste måde.
Stk. 2. De anmeldte delegerede er valgt frem til næstkommende ordinære repræsentantskabsmøde og træder i funktion i forbindelse med eventuelle ekstraordinære repræsentantskabsmøder.
Stk. 3. Det påhviler kredsformændene at meddele forretningsudvalget når en delegeret mister sit mandat og samtidig meddele kontaktoplysninger på suppleanten.
§ 4. Endelig indkaldelse og dagsorden med indsendte forslag udsendes til de anmeldte delegerede og adgangsberettigede uden taleret senest otte dage før repræsentantskabsmødet.
§ 5. Indkaldelser og mødematerialet gøres tilgængeligt på regionens hjemmeside
indenfor de ovenfor angivne frister.

§ 6 Forslag, herunder forslag til kandidater til forretningsudvalg og hovedbestyrelsesmedlemmer m.fl. skal være vedtaget af en kreds- eller foreningsbestyrelse
og indsendt mindst 14 dage forud for repræsentantskabsmødet til regionsbestyrelsens formand, for at kunne komme til behandling på dette. Regionsbestyrelsen kan ligeledes fremsætte forslag. Ændringsforslag til skal indgives til sekretariatet inden mødets åbning kl. 9:00.
Stk. 2. Forslag til programvedtagelser, politiske udtalelser og vedtægtsændringer,
skal udsendes til kredsene mindst en måned forud for repræsentantskabsmødet.
Ændringsforslag til forslag skal være regionsorganisationen i hænde senest fjorten dage før repræsentantskabsmødets afholdelse. Ændringsforslag til ændringsforslag skal indgives til sekretariatet inden mødets åbning kl. 9:00.
Stk. 3 Regionsbestyrelsen kan fastsætte andre tidsfrister end de i stk. 2 anførte,
såfremt dette er hensigtsmæssigt f.eks. som følge af forslagets omfang.
§ 7. Følgende regler er gældende for repræsentantskabsmødets afvikling:
a. Til at lede forhandlingerne på repræsentantskabsmødet vælges to dirigenter.
b. Der vælges to sekretærer.
c. Dirigenterne foreslår ét antal stemmetællere. Antallet skal være det mest naturlige i forhold til repræsentanternes placering. Stemmetællerne vælges derefter af de delegerede.
d. Under hensyntagen til mødets afvikling kan ingen få ordet mere end én gang
til samme sag – dog gives mulighed for en kort replik. Taletiden begrænses –
bortset fra formanden, indledere og forslagsstillere – til tre minutter.
e. Dirigenterne kan ligeledes af hensyn til mødets afvikling undervejs bytte om på
dagsordenens punkter.
f. Dirigenterne kan, såvel som de delegerede, fremsætte forslag om yderligere
begrænsning af taletiden, under et enkelt punkt eller som helhed.
g. Afstemninger kan foregå skriftligt efter dirigenternes bestemmelse.
§ 8. Der må ikke ryges i mødelokalet samt på andre områder hvor rygning ikke er
tilladt. Mobiltelefoner og tablets skal være stillet på lydløs.

