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Forretningsorden for Hovedbestyrelsen i Autisme Ungdom.  

En forretningsorden er et sæt regler for, hvordan man holder et hovedbestyrelsesmøde. 

Den kan beskrive regler for hvordan informationer omkring hovedbestyrelses møderne skal 

gives, hvornår man kan stille forslag, regler på hovedbestyrelsesmødet  mm. Det er en rigtigt 

god ide at læse den inden årsmødet.  

1. Formalia 

a. Hovedbestyrelsen vælger en dirigent, som står for at føre hovedbestyrelsen igennem 

dagsordenen. Det vil sige føre talerliste, komme med en konklusion efter hvert 

debatpunkt, herunder opridse forslag til afstemning, og sørge for generel ro og 

orden. Dirigenten afgør tvivlsspørgsmål. Der kan stilles mistillid til dirigenten i 

fællesskab, hvis en eller flere fremmødte ikke mener, at denne gør det 

tilfredsstillende. Det bestemmes om dirigenten skal gå af, ved almindeligt flertal, i så 

fald vælges nye dirigent. 

b. Hovedbestyrelsen vælger en referent, som refererer mødet, og giver et skrevet 

referat til hovedbestyrelsen. Referatet skal som minimum indeholde alle 

beslutninger og teksten i alle ændringsforslag til afstemning. 

2. Deltagelse 

a. Et medlem er betegnet som ”deltagende til hovedbestyrelsesmødet” hvis 

medlemmet enten deltager fysisk eller er med over skype-eller en lignende tjeneste. 

b. Et hovedbestyrelsesmedlem skal melde fra senest 72 timer før, for der kan tilkaldes 

suppleant, men mindre de er blevet akut syge mm. 

c. En suppleants rolle er at kunne træde til hvis en i hovedbestyrelsen bliver syg eller 

ikke kan deltage. En suppleant bliver senest tilkaldt 48 timer før et møde.  Hvis en 

suppleant kan deltage til møder får suppleanter tilsendt alt det relevante materiale.” 

d. Hvis suppleanten ikke kan møde og hovedbestyrelses er lige antal, så er der er daglig 

der træffer beslutningen. 

3. Dagsorden 

a. Ekstra punkter til dagsorden skal tilføjes senest 22:00, medmindre det er kritisk, så 

kan hovedbestyrelsen godkende et punkt der skal på dagsorden med 2/3 flertal.  

 



 
 

4. Talere til hovedbestyrelsesmødet 

a. Alle deltagende medlemmer af Autisme Ungdom har taleret på 

hovedbestyrelsesmødet. 

b. Der er som udgangspunkt ingen begrænsning på taletiden, men det kan der sættes, 

hvis dirigenterne mener at det er nødvendigt. 

c. Enhver dagsorden, til et hovedbestyrelsesmøde, skal som minimum indeholde: 

1. Formalia 

2. Gensidig orientering 

3. Eventuelt. 

d. Hvis man har korte opklarende informationer eller spørgsmål, som ikke indeholder 

meningstilkendegivelse, så kan man få lov til at tale lige efter den igangværende 

taler ved at give tegn til dirigenterne. 

 

5. Afstemninger 

a. Der nedsættes et Stemme- og Mandat Udvalg, hvis der er personvalg eller hemmelig 

afstemning., som består af 2-3 medlemmer i hovedbestyrelsen. Personer, der ønsker 

valg til en post, kan ikke sidde i Stemme- og Mandat Udvalget under den 

pågældende afstemning. 

b. Ethvert punkt kan føres til afstemning, hvis en fremmødt til hovedbestyrelsesmødet 

ønsker det. 

c. Stemmeret har ethvert hovedbestyrelsesmedlem eller suppleant- som deltager på 

vegne af et hovedbestyrelsesmedlem, der er deltagende. 

d. Ved flere end to forslag, der er modstridende afholdes sideordnet afstemning, hvor 

et forslag falder ad gangen. 

e. Ved personvalg stemmes ved hemmelig skriftlig afstemning 

f. Øvrige afstemninger kan gøres hemmelige og skriftlige, hvis to fremmødte ønsker 

det. 

g. Ethvert medlem af hovedbestyrelsen, kan bede om at få taget til referat, hvad hvert 

medlem af hovedbestyrelsen stemmer og hvorfor de stemmer det de gør. 

h. Et hovedbestyrelsesmedlem kan max stille forslag om at omgøre en beslutning 2 

gange inden for en valgperiode. 



 

 

6. Eventuelt 

a. Der kan kun træffes beslutninger under eventuelt hvis der ¾ flertal for de 

pågældende forslag. 

7. Ordensregler 

a. Tilstedeværende der afbryder en taler, kommer med højlydte 

meningstilkendegivelser (tics undtaget) eller på anden måde forhindrer 

hovedbestyrelsesmødet i at fungere kan bortvises fra et enkelt punkt på 

hovedbestyrelsesmødet med ¾ flertal 

b. Tilstedeværende der afbryder en taler, kommer med højlydte 

meningstilkendegivelser (tics undtaget) eller på anden måde forhindrer 

hovedbestyrelsesmødet i at fungere gentagende gange kan bortvises fra resten af 

hovedbestyrelsesmødet med ¾ flertal. 

8. Dagsordenen og afholdelse af hovedbestyrelsesmødet 

a. Daglig Ledelse kan indkalde til hovedbestyrelsesmøde med 20 dages varsel. 

b. Daglig Ledelse skal sende den foreslåede dagsorden ud senest 7 dage inden mødets 

afholdelse. 

c. Fire hovedbestyrelsesmedlemmer kan indkalde til hovedbestyrelsesmøde med 14 

dages varsel. 

d. Hvis alle hovedbestyrelsesmedlemmer er enige kan der indkaldes til 

hovedbestyrelsesmøde med mindre end 14 dages varsel. 

e. Hovedbestyrelsesmøder skal så vidt muligt ligge i en weekend. 

9. Udvalg 

a. Hovedbestyrelsen kan vælge at nedsætte udvalg 

b. Det er op til hovedbestyrelsen at vælge, om hvorvidt, det enkelte udvalg skal være 

åbne for alle medlemmer eller kun for hovedbestyrelsen. 

 


