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Bilag A Forslag til forretningsorden for kongres 2022 1 

 2 
Kongressen ledes af en dirigent valgt af kongressen. Kongressen åbnes af et medlem af hovedbe-3 
styrelsen, som fremsætter forslag til valg af dirigent og leder valget af dirigenten.  4 
 5 
Dirigenten konstaterer, at kongressen er lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i forhold til foreningens 6 
love.  7 
 8 
Der vælges – jf. vedtægterne – stemmetællere og referenter. 9 
 10 
Dirigenten afgør endeligt alle spørgsmål, der opstår i forbindelse med afvikling af kongressen. Et 11 
forslag om mistillid til dirigenten skal stilles til behandling og afstemning straks. Simpelt flertal an-12 
vendes ved afstemning. Afstemningen ledes af hovedbestyrelsens formand. 13 
 14 
Kongressens sammensætning fremgår af vedtægternes § 16. 15 
 16 
Kongressen kan overværes af indbudte gæster og tilmeldte tilhørere. Tilhørere skal være medlem-17 
mer af Jordemoderforeningen. 18 
 19 
Indbudte gæster og tilmeldte tilhørere har taleret, men ikke stemmeret. Medlemmer, der har stillet 20 
forslag til behandling på kongressen, kan motivere deres forslag som tilmeldt tilhører eller inviteret 21 
gæst. 22 
 23 
Kongresdeltagere, der ønsker ordet, skal begære det skriftligt hos dirigenten med oplysning om 24 
dagsordenspunkt, fulde navn samt kreds. Talere vil af dirigenten blive tildelt ordet i rækkefølge, efter 25 
dagsordenspunkt. Dirigenten kan indlægge summepauser efter motivation af punktet eller under 26 
debatten. 27 
 28 
Dirigenten kan i tilfælde af tidsnød indføre begrænsning af taletiden. Dirigenten kan ændre på ræk-29 
kefølgen af behandling af indkomne forslag, samt udskyde punkter til senere behandling, således at 30 
de formelle punkter behandles inden kongressens afslutning kl. 17.  31 
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 32 
Afgørelser træffes ved simpelt flertal, medmindre andet fremgår af Jordemoderforeningens love. 33 
Afstemning foregår ved håndsoprækning, i tvivlstilfælde ved brug af stemmetællere. Skriftlig afstem-34 
ning kan begæres af dirigenten eller af mindst 10 kongresdelegerede, og her optælles afgivne stem-35 
mer af stemmetællerne under ledelse af dirigenten. 36 
 37 
Fristen for at indsende forslag er ifølge vedtægterne 20. september. Hovedbestyrelsen har sat fristen 38 
for ændringsforslag til de fremsatte forslag til kl. 15 dagen før kongressen for at sikre delegerede og 39 
hovedbestyrelsen mulighed for at forholde sig til ændringsforslaget. Teksten skal indeholde den op-40 
rindelige tekst samt ændringen. Stilleren af ændringsforslaget motiverer sit forslag. 41 
 42 
Ved afstemninger omkring flere ændringsforslag til samme forslag vurderer dirigenten ændringsfor-43 
slagenes indbyrdes stilling, i forhold til det oprindelige forslag, og prioriterer afstemningen herefter. 44 
Ved eskalerende ændringsforslag stemmes om det mest vidtrækkende først. Vedtages dette, falder 45 
de andre ændringsforslag. Når alle ændringsforslag er behandlet, stemmes der om det samlede 46 
forslag inklusiv eventuelt vedtagne ændringsforslag. 47 
 48 
Dirigenten kan vælge at gøre brug af elektroniske temperaturmålinger under og mellem behandling 49 
af forslag. Disse er alene af vejledende karakter for dirigenten, og resultatet meddeles af dirigenten 50 
til forsamlingen, før behandlingen af det pågældende forslag fortsætter. 51 
 52 
Ændringsforslag til ændringsforslag kan fremsættes under behandlingen af punktet. Dirigenten kan 53 
begære kongressen sat på pause til at afklare tvivlsspørgsmål i den forbindelse, samt rådføre sig 54 
ved Jordemoderforeningens advokat ved behov.  55 
 56 
Et skriftligt beslutningsreferat udarbejdes af to referenter, valgt af kongressen og godkendes og un-57 
derskrives af dirigenten. Beslutningsreferatet indeholder oplysninger om alle forslag og ændrings-58 
forslag, som er blevet vedtaget eller er faldet, samt navn på alle talere.  59 
 60 
Kongressen båndes og gemmes som lydfil. Optagelsen supplerer beslutningsreferatet fra kongres-61 
sen, og skal udleveres på anmodning fra en kongresdelegeret. Optagelsen må ikke offentliggøres 62 
men kan deles med en delegeret på begæring.  63 
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 64 
Kongressens beslutninger offentliggøres via Jordemoderforeningens mediekanaler. 65 


