
FORRETNINGSORDEN FORLÆGE- OG REPRÆSENTANT-SKABSMØDET§ 1. MødeledelseFormanden åbner mødet og lederRepræsentantskabets valg afdirigent.Dirigenten konstaterer mødets lovlighed ogbeslutningsdygtighed, herunderrepræsentanternes (suppleanternes)fremmøde.Dirigenten leder mødets forhandlinger ogpåser overholdelse af vedtægterne ogforretningsordenen, herunder at taletidenoverholdes.§ 2. DagsordenBestyrelsen udarbejder og udsenderdagsorden. Denne udsendes senest 14 dagefør ordinært Læge- ogrepræsentantskabsmøde og eventuelt medkortere frist før ekstraordinærtrepræsentantskabsmøde.Forslag til ændringer i Lægeforeningensvedtægter og fondsbestemmelser samt forslagtil vedtagelse af internationale deklarationer,skal inden optagelse på dagsordenen forLægemødet forudgående have været udsendttil behandling i de forhandlingsberettigedeforeninger og til Foreningen af PensioneredeLæger og offentliggjort i Lægeforeningensmedier 10 uger før mødets afholdelse. Andreforslag til beslutninger skal have væretudsendt til behandling i deforhandlingsberettigede foreninger ogForeningen af Pensionerede Læger senest 6uger før mødets afholdelse.Inden realitetsbehandling giver dirigentenrepræsentanterne mulighed for at ytre sig omsagernes rækkefølge i henhold tildagsordenen. Forslag om ændringer heri kanvedtages ved almindelig stemmefIerhed.§ 3. MødetidMødernes varighed skal være som angivet imødets program. Mødernes varighed kanændres med mødets samtykke.§ 4. Mødernes placering,sammensætning og deltagernesplacering2008-1983Ved valg af sted for Læge- ogrepræsentantskabsmødets afvikling skal detsikres, at de forhandlingsberettigedeforeninger, der ønsker det, har mulighed for atafvikle repræsentantskabsmøder i tilslutning tilLæge- og repræsentantskabsmødet. Påsamme måde sikres det, at Foreningen afPensionerede Læger kan afviklegeneralforsamling itilslutning til Lægemødet.Mødet sammensættes i henhold tilvedtægternes pkt. 11.2. Møder enrepræsentant ved suppleant, skal sekretariatetså vidt muligt have meddelelse herom forud formødets begyndelse.Læge- og repræsentantskabsmødet er åbentfor alle. Repræsentantskabet kan med simpelmajoritet beslutte, at behandlingen af et ellerflere punkter på dagsordenen kun kanoveNæres af medlemmer af Lægeforeningen.En sådan beslutning udelukker ikke, atdirigenten med repræsentantskabets tilslutningkan give enkelte ikke-medlemmer tilladelse tilat være til stede og til at ytre sig.Følgende grupper placeres adskilt:a. Repræsentanterb. Bestyrelsen og de af foreningensembedsmænd, der er til stede tilhjælp for mødet.c. Lægeforeningsmedlemmer oggæster.§ 5. TaleretRepræsentanter og Bestyrelsens medlemmerhartaleret under samtlige punkter pådagsordenen.Medlemmer af Lægeforeningen, der ikke errepræsentanter, hartaleret under de punkter,der vedrører skriftlige og mundtligeberetninger, regnskab og ændringer afvedtægter, fondsbestemmelser og "særligebestemmelser". Dirigenten kan medRepræsentantskabets tilslutning giveLægeforeningens medlemmer taleret underandre dagsordenspunkter.Dirigenten kan med repræsentantskabetstilslutning give andre mulighed for at ytre sig.§ 6. TaletidFormandsberetningen og formandens svar påkommentarer og spørgsmål hertil er ikketidsbegrænset.Talere, der fremlægger beretninger fra udvalg,forelægger betænkninger eller fremsætterforslag - herunder ændringsforslag - må tale i



15 minutter ved forelæggelse og i 2 minutterunder senere indlæg. Øvrige taleres 1. indlægmå ikke overskride 5 minutter, og senereindlæg i debatten ikke overskride 2 minutter.Efter en debats afslutning gives derforslagsstilleren 5 minutter til svar og afrundingafdebatten. Der kan ikke herunder indføresnye momenter i debatten.Dirigenten kan tillade overskridelse af ellerforetage begrænsning ide således fastsattetaletider, medmindre forsamlingen modsættersig dette. Særlig begrænsning italetiden harkun virkning fortalere, som indtegner sig efterat beslutning om begrænset taletid er truffet.§ 7. Talernes rækkefølgeDirigenten giver talerne ordet i denrækkefølge, hvori de indtegner sig påtalerlisten. Talerlisten kan dog fraviges afdirigenten, når han måtte finde det påkrævet,fx for at give adgang til umiddelbar replik,korrektion afåbenbar misforståelse ellerbemærkning til forretningsordenen.Forsamlingen kan når som helst på forslag afdirigenten - eller en mødedeltager - vedtage, attalerlisten afsluttes. Efter beslutning herom ertruffet, og før listen afsluttes, skal listen overindtegnede talere oplæses, og mødedeltagerehave lejlighed til at indtegne sig på listen.Efter at talerlisten er afsluttet, kan intet nytforslag fremsættes eller tidligere fremsatteforslag trækkes tilbage. Afslutning aftalerlistenforhindrer ikke "bemærkning tilforretningsorden" eller "korrektion af åbenbarmisforståelse".§ 8. ForslagForslag eller ændringsforslag til en sag pådagsordenen, der fremsættes under mødet,skal afleveres skriftligt til dirigenten medangivelse af forslagsstillerens navn.Et forslag eller ændringsforslag, som én ganger stillet og støttet, må ikke ændres udendirigentens samtykke.Når der på mødet fremsættes ændringsforslagtil et forslag, kan dirigenten bestemme, at derikke må stilles andre ændringsforslag, før detførste ændringsforslag er færdigbehandlet tilafstemning. En mødedeltager vil dog kunnebekendtgøre, at andet ændringsforslag vil blivefremsat.Hvis et ændringsforslag forkastes, kan derstilles nye ændringsforslag til hovedforslaget.Hvis et ændringsforslag vedtages, skalændringsforslaget eller det ændrede forslagindtage hovedforslagets plads og skal væredet forslag, til hvilket nye ændringsforslagstilles.§ 9. Udsættelse af møde,overgang til næste punkt pådagsordenen m.m.Hvis det foreslås og støttes- at mødet udsættes,- at behandling af et forslag udsættes,- at mødet går overtil næste punkt pådagsordenen,- at mødet lukkes for tilstedeværende,der ikke er medlemmer afLægeforeningen, eller- at der foretages afstemningskal sådant forslag straks forelægges mødet tilafstemning uden diskussion. Undtaget herfraer fristen for udsættelse. Dirigenten har dogaltid ret til at afslå at forelægge forsamlingenforslag om overgang til næste punkt eller omafstemning. Hvis forslaget om afstemningvedtages, skal stilleren af forslaget ellerændringsforslaget have ret til at give det i § 6omhandlede svar. Der kræves 2/3 af deafgivne stemmer til vedtagelse af forslag omovergang til næste punkt eller om afstemning.Et forslag om- udsættelse af mødet,- overgang til næste punkt,- lukning af mødet eller- afstemningmå ikke fremsættes før en kvart time efterfærdigbehandlingen af et tidligere tilsvarendeforslag, medmindre dirigenten tillader dette,fordi omstændighederne skønnes væsentligtændrede.§ 10. 2. behandling, nedsættelseaf udvalg, henvisning tilurafstemningRepræsentantskabet kan1) træffe endelig beslutning om etindbragt forslag,2) henvise dette til 2. behandling, derkan ñnde sted på samme møde,3) henvise dette til udvalgsbehandling,4) henvise dette til urafstemning.§ 11.Afstemninger, bortset fravalgAfstemninger om forslag sker normalt vedhåndsoprækning, men kan også ske



elektronisk. Dog kan Bestyrelsen eller 1/10 afrepræsentanterne begære skriftlig afstemning.Ved skriftlig afstemning, herunder ved skriftligtvalg, udpeger dirigenten to valgbestyrere til atoptælle de afgivne stemmer.For et forslags vedtagelse kræves et flertal afde afgivne stemmer. Står stemmerne lige, erforslaget forkastet.Til vedtagelse af forslag eller ændringsforslagtil vedtægter, fondsbestemmelser samt forslagtil vedtagelse af internationale deklarationerkræves 2/3 afde afgivne stemmer.Til afgivne stemmer henregnes ikke blankeeller ugyldige stemmer.Efter forslag afdirigenten kanRepræsentantskabet træffe enstemmigafgørelse afen sag, henholdsvis tage et punkttil efterretning eller godkende dette, alt udenformel afstemning.Bestyrelsen eller 1/10 af Repræsentantskabetsmedlemmer kan forlange, at valg sker vedskriftlig afstemning.Efter afstemningen i en sag kan 1/3 afRepræsentantskabets medlemmer henvisesagen til urafstemning blandt alle foreningensmedlemmer, jf. dog vedtægternes pkt. 14.6.Et forslag til ændringer i vedtægter,fondsbestemmelser kan af bestyrelsen eller af30 repræsentanter ved afslutningen afbehandlingen afdet pågældende forslag,inden det sættes under afstemning, kræveshenvist til urafstemning. Når et forslag efterdette stykke er henvist til urafstemning, krævesder ved denne afstemning sammekvaliñcerede majoritet med 2/3 afde afgivnestemmer til dets vedtagelse, jf. dog pkt. 14.6 ivedtægterne.§ 12.ValgHvis der kun opstilles én kandidat til hver post,skal denne kandidat afdirigenten erklæres forvalgt.Opstilles flere kandidater, end der er poster atbesætte, sker valget ved skriftlig, hemmeligafstemning.Hver stemmeafgivende opfører på denudleverede stemmeseddel navne på dekandidater, han ønsker valgt. For at enstemmeseddel skal være gyldig, skal der pådenne opføres et antal navne højst svarende tilantallet af poster, der skal besættes.I alle valg, som omfattes af denneforretningsorden - bortset fra formandsvalg -skal den eller de kandidater, der opnår dethøjeste stemmetal, anses for valgt.I tilfælde af stemmelighed om en herefter ikkebesat post afgøres valget om denne post vedbundet valg mellem de kandidater, hvisstemmetal er lige. Medfører dette bundneomvalg ligeledes stemmelighed, besættesposten ved lodtrækning. Til opnåelse af valgsom formand kræves over halvdelen afdetilstedeværende repræsentanters stemmer.Opnås denne majoritet ikke ved de toafstemninger, foretages valg mellem de to, derved anden afstemning har opnået fleststemmer.§ 13. Lyd- og billedoptagelse afmødetHele mødet optages med lyd og billede.§14.ÆndringerForslag til forretningsordenens ændringoptages på dagsordenen umiddelbart eftervalg afdirigent og konstatering af fremmøde.Ændringer i forretningsordenen kan vedtagespå ethvert repræsentantskabsmøde medalmindelig stemmefIerhed. Det skal afændringsforslaget fremgå, om dette træder ikraft umiddelbart eller senere.Således vedtaget på repræsentantskabsmødetden 28. april 2012 til umiddelbar ikrafttræden.




