Valgprocedure på afdelingsmøder
Dirigenten styrer personvalg og afstemninger. Det er væsentligt, at dirigenten giver mødet klare
instrukser om den procedure, som skal følges ved afstemningerne, og gør brug af
stemmeudvalget, så der ikke kan opstå tvivl om optællingens korrekthed.

Dirigenten har pligt til at sørge for, at der er ro under stemmeafgivningen. Dirigenten bør derfor
varsle, når der skal stemmes, sådan at alle, som skal deltage i afstemningen, kan finde på plads,
inden afstemningen går i gang.

Alle bør blive på deres plads, indtil dirigenten har annonceret, at stemmeafgivningen er afsluttet.

Hver fremmødt husstand har to stemmer. Ved håndsoprækning skal nogle således vise to
stemmesedler. Alle afstemninger afgøres ved almindeligt flertal bland de fremmødte
stemmeberettigede. Blanke stemmer tæller ikke med, men antallet af disse bør dirigenten oplyse
ved skriftlige afstemninger.

Der kan ikke stemmes ved brug af fuldmagt.

Bortset fra i forbindelse med personvalg er det mest fleksibelt at afgøre afstemningerne ved
håndsoprækning. Hvis der ikke er noget klart flertal, beder dirigenten stemmeudvalget om at
foretage en nøjagtig optælling.

Dirigenten må ikke på nogen måde tillade, at et forslag kommer til at omfatte noget andet og mere
end det, som fremgår af dagsordenen. I givet fald skal dirigenten gribe ind og henvise til, at reelt
nye forslag kun kan taget op på et kommende afdelingsmøde.
Afstemninger om ændringsforslag
Ændringsforslag, som vedrører procedurespørgsmål, skal behandles først.

Dette kan dreje sig om f.eks. et modforslag, dvs. forslag til at et punkt på dagsordenen helt afvises
eller udsættes til næste afdelingsmøde, fordi et givent spørgsmål efter deltagernes opfattelse
kræver nærmere overvejelse og derfor bedst tages op igen på et nyt afdelingsmøde.

Hvis forsamlingen umiddelbart tilslutter sig et sådant ændringsforslag, slutter debatten hermed.

Andre ændringsforslag kan gå mere på indholdet af de i dagsordnerne fremsatte forslag. Når
indholdet af et sådan ændringsforslag er gjort klart – og hvis dirigenten skønner, at det ikke er
væsentligt ændrer det oprindelige forslag – kan forsamlingen gå til afstemning. Er der fremsat flere
forskellige ændringsforslag, bør dirigenten sikre, at man stemmer om det, som har de mest vide

(økonomiske) konsekvenser først. Dette er som regel forholdsvis enkelt for dirigenten af afgøre, så
længe forslagene involverer økonomi.

I de tilfælde, hvor der er meget uenighed i forsamlingen, og hvor det kan være vanskeligt for
dirigenten af formulere og adskille et nyt afstemningstema i forhold til det oprindelige forslag, er det
ofte mest hensigtsmæssigt, at dirigenten udsætter forslaget til næste afdelingsmøde.

I forbindelse med ændringsforslag skal man være opmærksom på, at afdelingsmødet ikke kan
stemme om forslag, der reelt er et nyt forslag og ikke et ændringsforslag. Hvis der på forhån er
fremsat forslag om renovering af legepladserne, kan afdelingsmødet f.eks. ikke i stedet besluttet at
nedlægge legepladserne og omdanne disse til haver. man skal altid hus på, at det er dagsordenen
for mødet, der danner ramme for, hvad der kan behandles og vedtages på afdelingsmødet.

Personvalg
Er der mere end én kandidat til en post, bør dirigenten tage initiativ til en skriftlig afstemning.

Dirigenten bør herefter give kandidaterne mulighed for kort at præsentere sig over for
forsamlingen.

Hvis der er to eller flere medlemmer til afdelingsbestyrelsen, som skal vælges, vælges disse
samtidigt, dvs. ved én afstemning. Der kan således ikke stemmes af flere omgange, f.eks. en
afstemning blandt allerede siddende afdelingsbestyrelsesmedlemmer på valg og en for helt nye.

Det er vigtigt, at dirigenten giver klar besked om brug af stemmesedlen, herunder om der stemmes
på det antal kandidater, der er ledige poster til. Dirigenten bør endvidere informere om, at man ikke
må skille talonerne ad, før de afleveres til stemmetælleren (for at undgå at der kan stemmes flere
gange på samme person).

Hvis man ønsker at besætte flere ledige poster ved samme afstemning, og kandidaterne skal
vælges for perioder af forskellig varighed, bør dirigenten før afstemningen foreslå, at de af
kandidaterne, som får flest stemmer til at overtage de poster, som har den længste varighed. hvis
forsamlingen ikke er enig i dette, er det mest hensigtsmæssigt at opdele afstemningen.
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