
Forslag til forretningsorden for Landsmødet 2021 

 

Muskelsvindfondens Landsmøde afvikles digitalt via platformen Zoom.  

 

1. Mødet åbnes af foreningens formand, der leder valget af en dirigent. 
 

2. Dirigenten påser at landsmødet er rettidigt indkaldt (3 uger), samt at indkomne forslag og 

ændringsforslag ligeledes er offentliggjort rettidigt ifølge vedtægterne (7 dage). Det er bestyrelsens 

ansvar at der føres beslutningsreferat. 

 

3. Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden. Dirigenten påser at tidsplanen overholdes. 

 

4. Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes og at god parlamentarisk orden opretholdes. 

Landsmødets deltagere må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørelser. 

  

5. Beretning fra Muskelsvindfondens bestyrelse gennemgang af regnskab og budget for det 

kommende år, er videooptaget på forhånd og vises via den digitale platform. 

 

6. Beretninger fra RCFMs bestyrelse, Handshake og Musholms bestyrelse er videooptaget på forhånd 

og link er sendt ud til medlemmerne via Muskelsvindfondens hjemmeside, samt 

Muskelsvindfondens facebookgruppe. 

 

7. Talerne får ordet i den rækkefølge, de indtegner sig til det enkelte punkt på dagsordenen. Talere 

bør præsentere sig selv første gang de får ordet. Man kan anmode om ordet ved hjælp af 

funktionen ”raise hand” i den digitale platform.  

 

8. Dirigenten assisteres af en medarbejder og et medlem, som sammen med dirigenten påser at de 

digitale deltagere, kommer til orde under debat. 

 

9. Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses.  

 

10. Dirigenten eller 5 deltagere på landsmødet kan stille forslag om, at debatten afsluttes straks eller 

efter de indtegnede talere. 

 

11. Forslag til vedtægtsændring kan iflg. vedtægt kun vedtages med 2/3 flertal blandt de 

tilstedeværende landsmødedeltagere. Øvrige forslag og ændringsforslag kan vedtages ved 

almindeligt flertal. Dirigenten bestemmer i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til 

afstemning.  

 



 

 

Afstemning 
 

12. Alle afstemninger foregår digitalt.  
 

13. Stemmeudvalget udgøres af dirigenten og to assistenter (et medlem og en medarbejder). 
Dirigenten er formand for stemmeudvalget. Stemmeudvalgets opgave er at observere valget, og 
sørge for at afstemningerne forløber korrekt.  
 

14. Hvis stemmeudvalget eller mindst 5 deltagere rejser tvivl om udfaldet, kan der forlanges en ny 
afstemning.  
 

15. De på forhånd opstillede kandidater har indleveret deres præsentationer som video (max. 2½ 
minut). Disse afspilles i den rækkefølge kandidaterne er noteret på stemmesedlerne.  
 

16. Det er muligt at melde sit kandidatur på selve dagen. Kandidater, som melder sit kandidatur på 
dagen, har mulighed for at præsentere sig selv sidst i rækken af kandidater. Max. 2½ min.  
 

17. Afstemninger om valg iværksættes efter at dirigenten har konstateret, at der ikke er yderligere 
kandidater, og efter at præsentationer af alle kandidater har fundet sted. 
 

18. Dirigenten sørger for at afstemningen foretages indenfor et givet tidsrum.  
 

19. Brevstemmer sammenlægges med de stemmer der afgives på dagen. Til både brevstemmer og de 
på dagen afgivne stemmer, anvendes samme digitale afstemningssystem. 
 

20. Hvis der til valg af formand og næstformand er opstillet to kandidater, gælder følgende: Den 

person, som har flest stemmer, er valgt. Ved stemmelighed foretages en ny afstemning. Ved fortsat 

stemmelighed sker valget ved lodtrækning. 

 

21. Hvis der til valg af formand og næstformand er opstillet mere end to kandidater, gælder følgende: 

Hvis valget foretages mellem flere end to kandidater, og ingen kandidat i første valgrunde opnår 

flere stemmer end de øvrige kandidater tilsammen, foretages en anden valgrunde mellem de to 

kandidater, som opnåede flest stemmer i første valgrunde. Ved stemmelighed mellem kandidater, 

der har opnået næstflest stemmer, afgøres det ved lodtrækning, hvilken kandidat der udgår, og 

hvilken kandidat der deltager i den endelige afstemning. Herefter følges reglerne for ”Valg af én 

person med to kandidater”.  


