
FORRETNINGSORDEN FOR LANDSMØDER 
Som vedtaget på landsmødet 1. maj 2022 
 
§ 1 Åbning 
Stk. 1 Landsmødet åbnes af et medlem af bestyrelsen, som fremsætter forslag til valg af dirigent. 
Stk. 2 Såfremt landsmødet ikke fremkommer med andre forslag, anses den af bestyrelsen foreslåede kandidat som valgt. 
Stk. 3 Dersom landsmødet fremsætter andre forslag, leder bestyrelsen en afstemning om hvem af de foreslåede kandidater, der skal vælges 
Afstemningen sker skriftligt, og den, som har opnået flest stemmer, anses for valgt. 
Stk. 4 I tilfælde af et online landsmøde kontrolleres identiteten af alle mødedeltagere via password eller en anden tilsvarende form for 
kontrol, før der gives adgang til mødet. 
 
§ 2 Beslutninger 
Stk. 1 Beslutninger på fysiske landsmøder sker, medmindre vedtægterne eller forretningsordenen foreskriver andet, ved simpel 
stemmeflerhed, hvor blanke og ikke afgivne stemmer ikke medregnes. Afstemninger sker ved oprækning af stemmekort medmindre 
dirigenten bestemmer, at afstemningen skal ske på anden måde, eller mindst 20 tilstedeværende medlemmer kræver skriftlig afstemning. 
Til beslutning om skriftlig afstemning kan fuldmagter således ikke anvendes. 
Stk. 2 Beslutninger på digitale landsmøder sker, medmindre vedtægterne eller forretningsordenen foreskriver andet, ved simpel 
stemmeflerhed, hvor blanke og ikke afgivne stemmer ikke medregnes. Der kan ikke anvendes fuldmagter jf. vedtægternes § 6 Stk. 4 og §7 
Stk. 4. 
 
Stk. 3 Det skal fremgå af forslag, der forelægges landsmødet til vedtagelse om de er: 
a) Henstillinger til foreningens grupperinger, herunder bestyrelsen 
b) Bindende beslutninger for bestyrelsen eller andre af foreningens organer eller grupperinger. 
c)Udtalelser af generel karakter, rettet til omverdenen. 
 
§3 Dirigenten 
Stk. 1 Dirigenten varetager ledelsen af landsmødet og afgør endeligt alle spørgsmål, der opstår i forbindelse hermed. 
Stk. 2 Et forslag om mistillid til dirigenten skal stilles til behandling og afstemning straks. 
Stk. 3 Dirigenten afsættes, hvis mere end halvdelen af de tilstedeværende medlemmer afstemmer derfor. 
 
§ 4 Forslag om landsmødets ledelse 
Såfremt der fra et stemmeberettiget medlem af landsmødet fremsættes forslag til dirigenten om landsmødets ledelse, skal den 
igangværende forhandling afbrydes, og forslaget skal straks behandles. 
 
§ 5 Det særlige udvalg 
Stk. 1 Ved landsmødets begyndelse nedsættes et udvalg bestående af 3 medlemmer - kaldet det særlige udvalg - med følgende opgaver: 
Det tager stilling til alle klager over sekretariatets afgørelser vedrørende medlemskab af foreningen (som betingelse for adgang til 
landsmødet) og stemmeret på landsmødet. 
Det afgiver motiveret indstilling til landsmødet om, hvorvidt forslag, der ønskes fremsat som hastende, jævnfør vedtægternes § 5, stk. 4, 
kan anses for at være af denne karakter. Udvalget skal ved afgørelsen af dette spørgsmål navnlig lægge vægt på, om forslaget efter sit 
indhold kunne være indsendt inden den vedtægternes § 5, stk. 3 anførte tidspunkt. 
Udvalget skal endvidere tage stilling til, om forslaget er i overensstemmelse med de for AI’s virksomhed gældende regler, og om der evt. 
bør overvejes ændringer i forslagets udformning. 
Stk. 2 Såfremt landsmødet beslutter at anse forslaget som hastende, træffer dirigenten - efter samråd med forslagsstilleren og udvalget - 
afgørelse om, hvorledes forslaget derefter skal behandles, f.eks. enten henvises til behandling i en arbejdsgruppe eller forelægges direkte 
for landsmødet. 
 



§ 6 Opstilling af kandidater til bestyrelsen m.v. 
Stk. 1 Kandidater til ledige poster som medlem af bestyrelsen skal opstilles af mindst 5 medlemmer, som er stemmeberettiget til 
landsmødet. Opstillingen, der skal være underskrevet af såvel kandidaten som de pågældende stillere, skal være sekretariatet i hænde 
senest den 1. marts kl. 16.00 eller første hverdag efter 1. marts, hvis denne dato falder på en lørdag eller en søndag. Opstilling modtaget 
pr. e-mail inden fristens udløb godkendes. Er der ikke ved fristens udløb modtaget opstilling af et antal kandidater, der mindst svarer til 
to mere end antallet af ledige poster i bestyrelsen, kan opstillingen finde sted på landsmødet, med mindre et senere frafald af kandidater 
inden landsmødet medfører, at bestyrelsen ikke bliver fuldtallig i henhold til vedtægternes § 9. I så fald kræves opstilling af mindst 5 
stemmeberettigede medlemmer. 
Er der ikke ved fristens udløb modtaget opstilling af mindst tre kandidater til valget af ungdomsrepræsentant, kan opstillingen finde sted 
på landsmødet. 
Stk. 2 Tilsvarende regler gælder for opstilling af kandidater til den ledige post som suppleant til bestyrelsen. En kandidat til ledige poster 
i bestyrelsen anses tillige som opstillet til den ledige post som suppleant, medmindre den pågældende kandidat udtrykkeligt skriftligt har 
taget forbehold herimod. 
Stk. 3 Meddelelse om, hvilke personer, der er opstillet som kandidater til bestyrelses- og/eller suppleantposter ved udløbet af den 
ovennævnte frist, navnene på fem stillere (efter kandidatens anvisning, såfremt der er mere end fem stillere) for de pågældende og en 
eventuel adgang til at foretage opstilling på landsmødet skal udsendes sammen med materialet til landsmødet, jfr. vedtægternes § 5, stk. 
6. 
Kandidater til bestyrelsen og som suppleant skal offentliggøres på foreningens hjemmeside senest otte dage efter kandidaturets 
godkendelse efter vedtægterne. 
  
§ 7 Fremgangsmåde ved valg til bestyrelse 
Stk. 1 Ved valg til bestyrelsen på et fysisk landsmøde kan hvert repræsenteret medlem stemme på lige så mange kandidater, som der skal 
vælges medlemmer til bestyrelsen. 
Kandidaternes navne bekendtgøres skriftligt og i alfabetisk orden. Det markeres, hvilke kandidater, der er medlemmer af bestyrelsen. På 
hver stemmeseddel kan anføres et eller flere navne dog maksimalt så mange navne, som der skal vælges medlemmer til bestyrelsen. De 
kandidater, der har opnået flest stemmer, er valgt. Såfremt ingen kræver særskilt afstemning om valg af suppleant, er den kandidat, som 
har opnået flest stemmer blandt dem, der ikke opnår valg til bestyrelsen, valgt som suppleant. Stemmetal for hver af de opstillede 
kandidater offentliggøres som led i en bekendtgørelse af valgresultatet på det landsmøde, hvor afstemningen har fundet sted. 
Stk. 2 Ved valg af ungdomsrepræsentant bekendtgøres kandidaternes navne skriftligt og i alfabetisk orden. Hvert repræsenteret medlem 
kan stemme på én kandidat. Den kandidat, der har opnået flest stemmer, er valgt. Stemmetal for hver af de opstillede kandidater 
offentliggøres som led i en bekendtgørelse af valgresultatet på det landsmøde, hvor afstemningen har fundet sted. 
Stk. 3 Stemmesedler, som indeholder navne på kandidater, som ikke er opstillet, eller som indeholder flere navne, end der skal vælges til 
bestyrelsen, er ugyldige. 
Stk. 4 Ved et online landsmøde sker stemmeafgivelsen digitalt jf. §2 Stk. 2 og ikke via stemmeseddel, men reglerne for, hvornår kandidater 
er valgt, er de samme som på fysiske landsmøder. Kandidatpræsentationerne udsendes som video sammen med deltagermaterialerne. 
 
 
§ 8 Arbejdsgrupper 
Stk. 1 Arbejdsgrupper kan oprettes, såfremt oprettelsen er foreslået af bestyrelsen, eller såfremt mindst 5 tilstedeværende medlemmer 
fremsætter et skriftligt forslag herom. Endvidere kræves det, at mindst 10 tilstedeværende medlemmer tilmelder sig arbejdsgruppen. 
Stk. 2 I de i dagsordenen for landsmødet foreslåede arbejdsgrupper fremkommer bestyrelsen med forslag til ordstyrer og referent. 
Arbejdsgruppen kan dog ved simpelt stemmeflertal vælge en anden ordstyrer og referent. 
Stk. 3 Beslutninger i arbejdsgruppen træffes ved simpelt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
Stk. 4 Arbejdsgruppen udfærdiger en skriftlig rapport, som indgår i referatet fra landsmødet. Arbejdsgrupper, hvori mindst 10 medlemmer 
har deltaget, kan endvidere fremsætte forslag til resolutioner. Disse forelægges landsmødet inden valg til bestyrelsen. Bindende 
beslutninger kan dog kun træffes vedr. emner, der er optaget på landsmødets dagsorden eller som er af særligt hastende karakter, jvf. 



vedtægternes § 5, stk. 4. Endvidere kan arbejdsgruppen fremsætte henstillinger og forslag, som kan drøftes af landsmødet, men som ikke 
stilles til afstemning, med mindre dirigenten beslutter det. Disse er alene af vejledende karakter. 
 
§ 9 Referat 
Referat af landsmødet udfærdiges af de af landsmødet valgte referenter inden seks uger efter landsmødet og godkendes af dirigenten. 
Såfremt der er uoverensstemmelse mellem referenten og dirigenten, er dirigentens afgørelse endelig. 
 
§ 10 Ændring af forretningsorden 
Forslag til ændring af forretningsordenen behandles som forslag i overensstemmelse med reglerne i vedtægternes § 5, stk. 3. 
 
§ 11 Udsendelse af forretningsorden 
Forretningsordenen udsendes til de rettidigt tilmeldte medlemmer. 

Vedtaget på landsmødet 19. - 20. april 1986 med ændringer på landsmøderne 6. - 7. maj 1995, 25. april 2004, 27. april 
2008, 5. maj 2013, 22.april 2018, 24. april 2021 og 1. maj 2022. 
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