
 
 

 

 

Forslag til forretningsorden for lederårsmødet i BUPL Storkøbenhavn 2022 

1. Årsmødet åbnes af den lokale lederforenings bestyrelse. 

2. Bestyrelsen leder valg af dirigent. Valget sker ved håndsoprækning. 

3. Dirigenten leder derefter årsmødet. Først sikrer dirigenten valg af referent. 

4. Dirigenten konstaterer årsmødets lovlige indvarsling i henhold til Vedtægter for Lederforeningen i 
BUPL, § 16. 

5. Dirigenten gennemgår dagsordenen og sikrer, at den overholder minimumsbestemmelserne i ved-
tægternes § 16, stk. 2. Dagsordenen godkendes og tidsplan forelægges. 

6. Der vælges et stemmeudvalg på 3-5 medlemmer. Disse må ikke være medlem af den lokale leder-
forenings bestyrelse. 

7. Aktive medlemmer af den lokale lederforening, BUPL Storkøbenhavn har tale- og stemmeret. Øvrige 
repræsentanter fra BUPL Storkøbenhavn og indbudte gæster har, efter konkret aftale med bestyrel-
sen for den lokale lederforening, taleret. 

8. Under debatten af dagsordenens punkter får medlemmerne ordet i den rækkefølge, de indtegner sig 
hos dirigenten. 

9. Taleren må holde sig til det foreliggende dagsordenspunkt og i øvrigt rette sig efter dirigentens an-
visninger. 

10. Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. 

11. Lokale bestemmelser for den lokale lederforening, der supplerer Vedtægter for Lederforeningen i 
BUPL, sættes til afstemning på årsmødet. Lokale bestemmelser kan ikke fravige de af Hovedbesty-
relsen vedtagne vedtægter. 

12. Ændringsforslag til stillede forslag skal fremsættes forinden afstemning om hovedforslaget. Æn-
dringsforslag skal fremsættes skriftligt. Det mest vidtgående forslag sættes til afstemning først. 

13. Forslagsstillere til et forslag kan få ordet som sidste taler inden afstemning.  

14. Personvalg foregår i den rækkefølge, der er angivet i Vedtægter for Lederforeningen, § 16, stk. 3. 

15. Ved personvalg med flere kandidater, end der er poster til, sker afstemningen skriftligt med stemme-
seddel. 

16. Fraværende kan bringes i forslag til valg, såfremt der foreligger skriftlig dokumentation for villighed til 
modtagelse af valg (sms og mail kan ved forevisning også accepteres). 

17. Tvivlsspørgsmål, der ikke løses af nærværende forretningsorden, afgøres af dirigenten. 

18. Forslag om ny dirigent sættes straks under afstemning. Denne afstemning ledes af den lokale leder-
forenings bestyrelse. 

19. Der føres beslutningsreferat over årsmødets beslutninger. Referatet underskrives af dirigent og refe-
rent. Senest 14 dage efter årsmødet lægges referatet på den lokale fagforenings hjemmeside, jvf. 
Lederforeningens vedtægter § 16, stk. 2 
 


