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VELKOMMEN TIL DELEGERETMØDE
I DANSK JOURNALISTFORBUND
Denne folder er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at sætte dig ind i de vigtigste
regler for delegeretmødets afvikling.
PROCEDUREREGLER FOR AFVIKLING AF DELEGERETMØDET
Delegeretmødets dirigenter
Den første officielle handling, som de delegerede foretager, når formanden har budt
velkommen, er at vælge mødets 2 dirigenter.
Dirigenterne har til opgave at påse, at delegeretmødet er lovligt indkaldt, og at det
afvikles i overensstemmelse med forbundets vedtægter og almindelig foreningsret.
De delegerede skal respektere dirigenternes beslutninger. Dirigenternes beslutninger
kan kun sættes til afstemning af dirigenterne selv.
De delegeredes eneste mulighed for at udtrykke utilfredshed med dirigenterne er, at et
flertal fratager dirigenterne hvervet og vælger nye dirigenter.
Valgudvalget og stemmetællere
Umiddelbart efter valget af dirigenterne vælges et valgudvalg.
Udvalget assisteres af DJs sekretariat og samarbejder med dirigenterne om
behandling af forslag til kandidater til de poster, som skal besættes ved valg på
delegeretmødet, og afviklingen af valghandlingerne. Det er valgudvalget, der tilser
stemmeoptællingen ved personvalg.
Samtidig med nedsættelsen af valgudvalget vælges der stemmetællere.
Da valgene kan foregå ved elektronisk afstemning, vil stemmetællerne kun komme i
aktion, hvis der opstår tekniske problemer med det elektroniske afstemningssystem.
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DELEGERETMØDETS VALGHANDLINGER
Regler for opstilling af kandidater
Forslag til kandidater til valg til hovedbestyrelsen (herunder suppleanter) og til
formands- samt næstformandsposten skal ledsages af en stillerliste med (læsbare)
underskrifter fra mindst 15 og højst 20 medlemmer af Dansk Journalistforbund.
Stillerlisterne gøres tilgængelige for de delegerede samtidig med udlevering af
stemmesedlerne.
Forslagene til kandidater skal være valgudvalget (via dirigenterne) i hænde senest
kl. 10.00 på delegeretmødets anden dag.
Det vil sige, at beslutning om opstilling kan ske helt frem til dette tidspunkt, uanset om
man tidligere har benyttet muligheden for at præsentere sit kandidatur i fagbladet
Journalisten. Sidste frist for dette har været meddelt i fagbladet.
Forslag til valg af statsautoriseret revisor og faglig revisor samt suppleant for denne
skal også være valgudvalget i hænde senest kl. 10.00 på delegeretmødets anden dag.
Til disse valg kræves ingen stillerliste.
Stillerlister afleveres til DJs sekretariat så tidligt som muligt
For at undgå tidsspilde på delegeretmødet bedes stillerlisterne afleveret så tidligt i
forløbet som muligt. Meget gerne inden delegeretmødets start og helst inden kl. 16
på førstedagen.
Hvornår på delegeretmødet finder valghandlingerne sted?
Valghandlingerne finder tidligst sted efter kl. 10.00 på delegeretmødets anden dag.
Punkterne beretning og regnskab skal være færdigbehandlet forinden.
Hvordan vælges de forskellige?
Formand og næstformand vælges med absolut flertal. Det vil sige, at er der f.eks.
opstillet 4 kandidater til formandsposten, og ingen af dem får over halvdelen af de
delegeredes stemmer, skal der stemmes igen. Denne gang mellem de 2 kandidater,
der har fået flest stemmer i første runde. Den, der herefter får flest stemmer, er valgt.
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Revisorer og revisorsuppleant vælges ved almindelig stemmeflerhed.
Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer foregår på den måde, at de kandidater, der
opnår det højeste stemmetal, besætter de ledige poster. Hvis to eller flere kandidater
har fået samme stemmetal, og der kun er én ledig post tilbage, foretages der omvalg
mellem disse kandidater. Hvis der igen er stemmelighed, foretages valget ved
lodtrækning.
Suppleanterne vælges herefter særskilt. Kandidater til hovedbestyrelsesvalget, som
ikke opnåede valg, opstilles til suppleantvalget på lige fod med de øvrige kandidater til
de ledige suppleantposter, hvis de tilkendegiver et ønske om det.
Valg til suppleantposterne foregår efter samme princip som valg til hovedbestyrelsen.
Hvor mange krydser må der sættes?
Uanset antallet af opstillede kandidater til de ledige hovedbestyrelsesposter (og efterfølgende antallet af kandidater til suppleantposterne) må der maksimalt stemmes på
én færre end det antal kandidater, der skal vælges.
Stemmes der på flere end det maksimale antal er stemmeafgivningen ugyldig

LOVFORSLAG OG ANDRE FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG OG UDTALELSER
Tidsfrist for forslag
Forslag til ændringer af DJ’s vedtægter, strategier, handlingsprogrammet og andre
forslag, der ændrer en linje, som delegeretmødet tidligere har fastlagt ved særskilt
beslutning, skal for at kunne behandles på delegeretmødet være forbundet i hænde
senest den 15. marts.
Hvad er lovforslag, andre forslag eller ændringsforslag?
Forretningsudvalget gennemgår de indkomne forslag og træffer i første omgang
beslutningen, om et forslag skal sættes på delegeretmødets dagsorden som forslag
til ændring af lovene, eller om det skal placeres under andre forslag.
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Enhver af de delegerede kan under mødet stille ændringsforslag til fremsatte forslag,
og de delegerede kan også stille forslag til udtalelser, som ønskes optaget i delegeretmødeprotokollen og/eller afsendt fra delegeretmødet til det forum, der ønskes
påvirket. Alle sådanne forslag skal afleveres skriftligt til dirigenterne.
Ændringsforslag, der fremsættes under delegeretmødets behandling af enten et lovforslag eller et andet ændringsforslag, kan også fremkalde tvivl om, hvorvidt der i
realiteten er tale om ændring af forbundslovene.
Hvorfor er det vigtigt at skelne mellem lovforslag og andre forslag?
Det har stor betydning for et forslags muligheder for at blive vedtaget, om det
betragtes som et lovændringsforslag, fordi lovændringsforslag skal vedtages med
2/3 af stemmerne (kvalificeret flertal), mens alle andre forslag vedtages med
almindelig stemmeflerhed.
Hvem beslutter, om det er et lovforslag eller andre forslag?
Under delegeretmødet er det dirigenterne, der suverænt træffer beslutning, om et
forslag eller ændringsforslag skal sættes til afstemning efter reglerne for lovforslag
eller almindelige forslag.
Dirigenternes vurdering bygger på, om et forslag efter deres opfattelse kan bringes til
udførelse, uden at det kommer i konflikt med de gældende forbundslove.
Det er også dirigenternes opgave at afvise ændringsforslag, som i virkeligheden ikke
er ændringsforslag, men i stedet er helt nye forslag, der burde have været indsendt til
forbundskontoret inden fristens udløb.
Afgørende for denne vurdering er, om ændringsforslaget ligger i naturlig forlængelse
af det forslag, som har været udsendt til medlemmerne sammen med delegeretmødets dagsorden, og derfor har kunnet diskuteres blandt medlemmerne inden
delegeretmødet.
Dirigenterne kan også henvise et forslag til udtalelse til behandling som ændringsforslag eller helt afvise at lade et forslag til udtalelse behandle, fordi det efter sit
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indhold i realiteten er et forslag, der burde have været indsendt til forbundskontoret
inden fristens udløb.
DEBATTEN OG AFSTEMNINGEN OM HBs OG FORMANDENS BERETNINGER
Der kan ikke stilles ændringsforslag til hverken hovedbestyrelsens skriftlige eller
formandens mundtlige beretning, men der kan vedtages udtalelser, som præciserer
delegeretmødets holdning vedrørende et eller flere punkter.
Debatten om beretningen deles af dirigenterne op i nogle hovedpunkter, som bekendtgøres forud for debatten. Eventuelle udtalelser debatteres og sættes normalt under
afstemning i sammenhæng med det hovedpunkt, som de vedrører.
Når debatten om beretningen er til ende, stemmes der for eller imod den skriftlige
beretning. Beretningen vedtages eller forkastes med almindelig stemmeflerhed.
REGLER OM AFSTEMNINGERNE PÅ DELEGERETMØDET
Hvornår er delegeretmødet beslutningsdygtigt?
Delegeretmødet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af de delegerede,
der er anmeldt ved mødets begyndelse, er til stede i mødesalen.
De delegerede kan forlade delegeretmødet på grund af lovligt forfald, men skal sørge
for at afmelde sig til delegeretmødets sekretariat.
De delegerede har pligt til at deltage i mødet, indtil hele dagsordenen er afviklet.
Vedtagelse af lovforslag
Reglen er den, at et forslag om en ændring af forbundets love kan vedtages, hvis
2/3 af de afgivne stemmer er for, og reglen om beslutningsdygtighed i øvrigt er opfyldt.
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Afstemningsprocedurer ved ændringsforslag
Når der stilles et eller flere ændringsforslag til et forslag på dagsordenen, kan der
opstå tvivl om, i hvilken rækkefølge forslagene skal sættes til afstemning.
Den almindelige hovedregel er, at det forslag, der udgør den mest vidtgående ændring
i forhold til bestående regler eller praksis, sættes til afstemning først. Det kan være det
forslag, som er optrykt i dagsordenen, eller det kan være forslaget, som det vil se ud
med en foreslået ændring.
Det kan være svært på objektivt grundlag at konstatere, hvilket forslag der er det mest
vidtgående. Det er dirigenternes opgave at træffe denne beslutning.
I tilfælde, hvor der kan være tvivl, eller hvor flere ændringsforslag skal behandles, er
det særlig vigtigt, at dirigenterne:
•

sørger for absolut ro i salen

•

opstiller og begrunder rækkefølgen

•

omhyggeligt og tydeligt redegør for konsekvenserne af at stemme for og imod
de forslag, der kommer til behandling først.

Overholdes disse grundregler, har det ikke stor betydning, om et forslag (fordi skønnet
er vanskeligt) kommer til afstemning som nummer 1, 2 eller 3.
Særligt vedrørende ændringsforslag til lovforslag
Fremsættes der forslag til ændring af lovforslag, kan dirigenterne sætte ændringsforslagene til afstemning, således at det ved almindeligt flertal konstateres, i hvilken
version forslaget skal forelægges for delegeretmødet, når afgørelsen skal træffes
ved 2/3 flertal.
Også i denne situation er det helt afgørende, at dirigenterne gør det klart for de
delegerede, at man kun skal stemme for det forslag, som man ønsker endelig
vedtaget. Er der – efter en sådan tydelig vejledning – et almindeligt flertal for et
ændringsforslag, vil dette være det eneste, der har chance for at opnå 2/3 flertal.
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Afstemning: Elektronisk, skriftlig eller ved håndsoprækning
Der stemmes ved håndsoprækning, med mindre dirigenterne eller mindst 10 stemmeberettigede medlemmer forlanger elektronisk eller skriftlig afstemning eller navneopråb
(se dog nedenfor vedrørende personvalg).
Dirigenterne skønner, om det med sikkerhed kan konstateres, at der er det nødvendige almindelige eller kvalificerede flertal ved håndsoprækning. Er der den mindste
tvivl, bør dirigenterne af egen drift foranledige elektronisk eller skriftlig afstemning.
Er de delegerede uenige i dirigenternes skøn, skal der prompte forlanges elektronisk
eller skriftlig afstemning. Som nævnt kræves protest fra 10 stemmeberettigede, men
dirigenterne vil normalt reagere på et ønske fra blot én delegeret, med mindre ønsket
er åbenbart grundløst.
Hvis der er forslag om mere end 1 kandidat til formands- eller næstformandsposten,
skal der finde elektronisk eller skriftlig afstemning sted.
Det samme gælder valg til hovedbestyrelsen.
Der stemmes altid elektronisk eller skriftligt til hovedbestyrelsessuppleantposterne, da
det skal kunne konstateres med nøjagtighed, hvilken rækkefølge suppleanterne skal
have.
HVEM HAR TALERET, OG HVORDAN BRUGER MAN DEN?
Adgangs- og taleret for alle
Alle medlemmer af DJ (undtagen de få, der stadig har passivt medlemskab) har taleret
på delegeretmødet.
Stemmeret
Kun delegerede og hovedbestyrelsesmedlemmer har stemmeret.
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Dirigenternes styring af debatten
Delegerede og andre med taleret, der ønsker ordet, skal skriftligt begære ordet hos
dirigenten – gerne med angivelse af, hvilket tema eller punkt man ønsker at tale om.
Delegeretmødet kan på forslag fra dirigenterne eller en delegeret beslutte en
begrænsning af taletiden og/eller en lukning af talerlisten.
Bordopdelingen på delegeretmødet skal respekteres
af hensyn til stemmeoptællingen
Delegeretmødets deltagere bedes respektere den bordopstilling, der er i salen.
Hvis du vil sikre dig, at din stemme tæller med, skal du blive siddende ved et af de
borde, der er reserveret til delegerede

9

