
Forretningsorden for PROSA\VEST generalforsamling
Regler for generalforsamlingens afvikling.

Behandling af indkomne forslag
1.
Ændringsforslag kan fremsættes indtil et forslag sættes til afstemning. Såfremt 
et ændringsforslag ikke er uddelt til deltagerne i generalforsamlingen, sørger 
dirigenterne for fremvisning vha. projektor eller andet, der er tjenligt til at sikre, 
at alle deltagere kan orientere sig om forslaget.

Dirigenterne skal afvise ændringsforslag, hvis disse skønnes at være egentlige 
nye selvstændige forslag.

2.
Den samlede arbejdsplan består af målsætninger og en række forslag til 
aktiviteter, som PROSA/VEST skal varetage i det kommende år.

3.

Dirigenterne skal sikre sig, at der ikke kommer forslag til afstemning, der strider 
mod PROSA/VESTs vedtægter.

Talere og taleret
4.
Taleret ved generalforsamlingen har medlemmer af PROSA/VEST. Dirigenterne 
kan give ansatte ordet til redegørelser og til besvarelse af konkrete spørgsmål 
indenfor deres arbejdsområde. Dirigenterne kan give ordet til gæster fra andre 
afdelinger af PROSA, herunder formand og næstformand.

5.
Talerne får ordet i den rækkefølge de er indtegnet. Dirigenterne skal dog give 
plads til korte bemærkninger (max. 1 minut), bl.a. til rettelse af åbenlyse 
misforståelser eller fejl, samt til bemærkninger til forretningsordenen 
(proceduren).

6.
Dirigenterne sørger for, at talerne holder sig til det relevante dagsordenspunkt. 
De kan, efter én advarsel, fratage talere, som overtræder dette, ordet.

7.
Dirigenterne kan søge generalforsamlingens tilslutning til en generel 
afkortning af taletiden og/eller til at standse indtegningen af talere til et 
dagsordenspunkt.

Afstemninger og valg
8.
Før en afstemning gør dirigenterne det klart, hvilket forslag der stemmes om. 
Såfremt et ændringsforslag ikke er uddelt til deltagerne i generalforsamlingen, 
sørger dirigenterne for fremvisning vha. projektor eller andet, der er tjenligt til 
at sikre, at alle kan orientere sig om forslaget.



Sideordnede forslag sættes til afstemning således:

- En tendensafstemning afgør hvilke forslag, der sættes til afstemning, indtil et 
forslag har absolut flertal. Ved hver afstemning bortfalder det forslag, som har 
færrest stemmer.

Det forslag, som har fået et absolut flertal ved en tendensafstemning, sættes til 
afstemning først.

9.
Der stemmes ved håndsoprækning. Er der mindre end 5 stemmers difference, 
foretages en kontrolafstemning.

10.
Skriftlig afstemning afholdes, når flere end 20% af de tilstedeværende 
medlemmer kræver det.

11. 
Forslag, der ikke vedrører vedtægterne, vedtages ved almindeligt stemmeflertal. 
Når der til et forslag foreligger ændringsforslag, stemmes der først om disse. De 
vedtagne ændringer indarbejdes i det oprindelige forslag. Det herved 
fremkomne forslag sættes til endelig afstemning. Denne fremgangsmåde 
anvendes, selv om der kun foreligger et ændringsforslag, også selv om dette 
vedtages.

12.
i Ved afstemning om vedtægtsændringer skal der enten stemmes for eller imod. 
Vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, jævnfør 
vedtægterne § 22.
ii Ved afstemninger om ændringsforslag til forslag om ændring af vedtægterne, 
anvendes almindeligt stemmeflertal. Det endelige forslag skal vedtages som 
under i.

Opstilling af kandidater til valg
13.
Personvalg foretages altid ved skriftlig afstemning, også selv om antal kandidater 
svarer til det antal personer, der skal vælges. Der kan stemmes på det antal 
personer, der skal vælges eller færre.
Ved prioriteringsvalg kan der stemmes på én færre end det antal, der skal 
vælges.

Tillidsafstemning foretages hvis der fremsættes ønske derom af 3 eller flere 
deltagere.
Tillidsafstemningen foretages ved at deltagerne - for hver kandidat - skal 
stemme for eller imod kandidaten. Deltagerne kan vælge at undlade at stemme 
i tillidsafstemningen. En person kan ikke vælges til en post med et flertal imod 
sig - i den sammenhæng tæller en blank stemme imod.

Udtalelser
14.
Der kan vedtages udtalelser under alle dagsordenspunkter. Forslag til udtalelse 



afleveres skriftligt til dirigenterne så vidt muligt inden de anbefalede tidsfrister, 
og senest før dagsordenspunktet påbegyndes.
Behandling af ændringsforslag til udtalelser følger punkt 11.

Referat
15.
Den valgte referent udarbejder et beslutningsreferat, hvoraf alle vedtagelser og 
valg fremgår - evt. med henvisninger til udsendt materiale.
Referatet gennemgås og underskrives af referent og dirigent. Senest efter det 2. 
ordinære bestyrelsesmøde gøres referatet tilgængeligt på PROSA/VESTs 
hjemmeside.

Gæster og tilhørere
16.
PROSA/VESTs generalforsamling er åben for alle medlemmer af PROSA-Vest.

PROSA/Vest inviterer altid repræsentanter fra de øvrige lokalafdelinger i 
PROSA samt PROSAs medlemmer af PROSAs forretningsudvalg til vores 

generalforsamling.
Disse samt øvrige gæster, inviteret af bestyrelsen, kan overvære 
generalforsamlingen.
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