
FORRETNINGSORDEN   FOR   LANDSMØDET   2020   
NETVÆRKET   AF   UNGDOMSRÅD   

  
  

§   1:   Om   forretningsordenen   
Stk.  1:   Denne  forretningsorden  er  gældende  for  landsmødet  2020  i  Netværket  Af  Ungdomsråd  (NAU),  såfremt  den                  
vedtages   ved   ⅔   flertal   af   de   delegerede,   og   kan   ligeledes   ændres   ved   ⅔   flertal.   

  
§   2:   Om   mødets   åbning   

Stk.   1:    Mødet   åbnes   af   formanden,   som   introducerer   �l   mødet   og   leder   valget   af   en   dirigent.   
  

§   3:   Om   dirigenten   
Stk.   1:  Dirigentens   opgave   er   at   

- Lede   mødet  
- Lede   valget   af   referent   
- Tildele   ordet   
- Tilse   af   forhandlingerne   foregår   e�er   alm.   parlamentarisk   skik   
- Fortolke  forretningsordenen  og  træffe  afgørelser  vedr.  procedurer,  der  ikke  er  foreskrevet  i              

forretningsordenen   eller   vedtægterne.   
- Fremsæ�e  ændringsforslag  �l  �dsplan,  dagsorden  eller  forretningsordenen,  hvis  de�e  vurderes            

relevant.   
- Indføre   begrænset   tale�d,   hvis   de�e   vurderes   nødvendigt.   

  
Stk.   2:  I   �lfælde   af   mis�llid   �l   dirigenten   leder   formanden   omgående   valg   af   ny   dirigent.   

  
§   4:   Om   referenten   

Stk.  1:   Referenten  udarbejder  under  mødet  et  skri�ligt  referat  af  beslutninger  og  overblik  over  synspunkter  under                  
forhandlingerne.   

  
Stk.   2:    I   �lfælde   af   mis�llid   �l   referenten   leder   dirigenten   omgående   valg   af   ny   referent.   

  
§   5:   Om   afstemninger   

Stk.  1:  Afstemninger  foregår  som  udgangspunkt  via.  det  elektroniske  afstemningssystem   Elec�on  Buddy .  Hver               
delegeret  får  et  unikt  ID,  som  de  kan  bruge  �l  at  stemme  én  gang  pr.  afstemning.  Såfremt  der  ikke  rejses  tvivl  om                        
resultatet   godtages   resultatet   fra   afstemningssystemet   uden   yderligere   stemmetælling.   

  
Stk.  2:   Afstemninger  om  procedurale  spørgsmål,  herunder  godkendelse  af  dagsorden  mv,  som  af  dirigenten  antages  at                  
være  kontroversielle,  a�oldes  ved  brug  af  håndsoprækning-funk�onen  i  Zoom.  Såfremt  mindst  én  delegeret  begærer                
det,   a�oldes   alm.   afstemning   jf.   §   5,   stk.   1.   

  
Stk.  3:   Afstemninger  føres  �l  referat  som  antal  stemmer  for,  antal  stemmer  imod  og  antal  blanke  stemmer.  Blanke                    
stemmer   medtæller   alle   delegerede,   der   ikke   har   stemt   for   eller   imod.   

  
§   6:   Om   valg   �l   ledelsen   

Stk.  1:   Ops�llinger  �l  ledelsen  sker  ved  udfyldelse  af  den  officielle  ops�llingsblanket,  der  indsendes  �l  sekretariatet  på                   
info@nau.dk   inden   det   pågældende   valgs   påbegyndelse.   

  
Stk.  2:   Valget  �l  ledelsen  a�oldes  i  fire  runder:  (1)  Formand,  (2)  Næs�ormand,  (3)  Ledelsesmedlemmer  og  (4)                   
Prioriterede   suppleanter.   

  



Stk.  3:   Ved  hver  valgrunde  har  de  ops�llede  2  minu�er  �l  at  mo�vere  deres  ops�lling.  E�er  alle  ops�lledes                    
mo�veringer  har  deltagerne  mulighed  for  at  s�lle  spørgsmål  �l  de  ops�llede.  Dirigenten  �lser  en  rimelig  begrænsning                  
af   antal   spørgsmål   og   tale�d.   

  
Stk.  4:   Ved  valg  af  formand  og  næs�ormand  kræves  absolut  flertal.  Opnår  ingen  af  kandidaterne  absolut  flertal                   
udelukkes  den  kandidat  med  færrest  stemmer,  og  der  stemmes  igen.  Denne  metode  fortsæ�es  ind�l  der  opnås                  
absolut   flertal.   Ved   øvrige   personvalg   kræves   simpelt   flertal.     

  
§   7:   Om   behandling   af   forslag   

Stk.   1:    Der   kan   �l   de   indkomne   ændringsforslag   �l   vedtægterne,   s�lles   ændringsforslag   �l   ændringsforslag.   Der   må   dog   
ikke   være   tale   om   en   så   omfa�ende   ændring,   at   der   er   tale   om   et   helt   nyt   ændringsforslag.   Tvivlsspørgsmål   afgøres   af   
dirigenten.     

  
Stk.   2:    Der   kan   �l   det   af   ledelsen   foreslåede   arbejdsprogram   s�lles   ændringsforslag   frem   �l   20   minu�er   inden   
afstemningen   om   dets   godkendelse.   Der   kan   ikke   s�lles   ændringsforslag   �l   ændringsforslag.   

  
Stk.   3:    Der   kan   �l   det   af   ledelsen   foreslåede   budget   s�lles   ændringsforslag   frem   �l   20   minu�er   inden   afstemningen   om   
deres   godkendelse.   Der   kan   ikke   s�lles   ændringsforslag   �l   ændringsforslag.   

  
Stk.   4:    Der   kan   �l   andre   indkomne   forslag   s�lles   ændringsforslag   frem   �l   20   minu�er   inden   afstemningen   om   deres   
godkendelse.   Der   må   dog   ikke   være   tale   om   en   så   omfa�ende   ændring,   at   der   er   tale   om   et   helt   nyt   forslag.   Der   kan   
ikke   s�lles   ændringsforslag   �l   ændringsforslag.   

  
§   8:   Om   ordet   �l   procedurer   

Stk.   1:    Hvis   en   deltager   begærer   ordet   �l   procedure   skal   denne   �ldeles   ordet   straks.   Ordet   �l   procedure   begæres   ved   
at   skrive   “ORD   TIL   PROCEDURE”   i   Zoom-cha�en.   

  
§   9:   Om   taleret   

Stk.   1:    Delegerede,   observatører,   ledelsesmedlemmer,    ansa�e,   udvalgsmedlemmer   og   interne   revisorer   har   taleret.   
  

Stk.   2:    Gæster   kan   �ldeles   ordet   �l   forhandlingerne,   hvis   ledelsen,   repræsenteret   ved   formanden,   finder,   det   er   af   
central   betydning   for   belysning   af   sagen   eller   af   central   placering   i   forhold   �l   gæstens   forenings-   eller   organisa�onsmål.   

  
§   10:   Om   tale�d   

Stk.   1:    Indtegnelse   på   talerlisten   foregår   ved   brug   af   håndsoprækning-funk�onen   i   Zoom   
  

Stk.   2:    Tale�den   holdes   inden   for   rimelighedens   grænser.   Der   kan   indføres   begrænset   tale�d   fastsat   ved   dirigenten.   
  

§   11:   Om   Zoom   
Stk.   1:    Landsmødet   foregår   via   Zoom   

  
Stk.   2:    Deltagere   skal   så   vidt   muligt   have   deres   kamera   slået   �l   og   deres   mikrofon   slået   fra,   når   de   ikke   har   ordet.   


