
 

  

 

 

 

 

 

Forretningsorden for delegeretmødet 
 

Forretningsordenen jf. DJ’s vedtægter § 25 stk. 18: 

1.  Valg af dirigent.  

2.  Valg af stemmetællere og nedsættelse af valgudvalg, jf. stk. 4. * 

3.  Delegeretmødet kan kun forlades i tilfælde af lovligt forfald, hvilket da skal 
anmeldes til delegeretmødets sekretariat.  

4.  De delegerede begærer skriftligt ordet hos dirigenten.  

5.  Delegeretmødet kan på forslag af dirigenten eller en delegeret beslutte en 
begrænsning af taletiden og/eller en lukning af talerlisten.  

6.  Delegeretmødet er kun beslutningsdygtigt, såfremt mindst halvdelen af de 
delegerede, der er anmeldt ved mødets begyndelse og ikke senere er afmeldt 
(pkt. 3), er til stede i mødesalen.   

7.  Afstemninger foretages ved håndsoprækning, men kan af dirigenten eller mindst 
10 delegerede kræves foretaget skriftligt, elektronisk eller ved navneopråb. 
Personvalg nævnt i stk. 6, 8 og 9 foretages altid elektronisk eller skriftligt efter 
dirigentens beslutning.  

8.  Ved alle afstemninger gælder almindelig stemmeflerhed med undtagelse af valg 
af formand og næstformand jf. stk. 6, hvorefter der kræves absolut majoritet af de 
afgivne stemmer, og ved vedtægtsændringer jf. § 31.  

9.  Ved afstemning om valg af medlemmer til hovedbestyrelsen og Ophavsrets-
fondens bestyrelse samt suppleanter hertil, jf. stk. 7, 8 og 12, skal der stemmes 
på maksimalt én færre end det antal kandidater, der skal vælges.  

10.  Ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten.  

11.  Ændringsforslag kan ikke indleveres, hvis delegeretmødet har vedtaget 
debattens afslutning, jf. punkt 5.  
 

*) Note til forretningsordenens punkt 2: De valg, der gennemføres elektronisk, 
overvåges af valgudvalget. Derfor er der ikke behov for at vælge stemmetællere. 

  

  



 

2. 

Øvrige regler 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  

Efter valget af dirigenterne vælges et valgudvalg. Udvalget assisteres af DJ’s 
sekretariat og samarbejder med dirigenterne om behandling af forslag til kandidater 
til de poster, som skal besættes ved valg på delegeretmødet, og afviklingen af valg-
handlingerne. Det er valgudvalget, der tilser stemmeoptællingen ved personvalg. 
 

Debat og afstemning om hovedbestyrelsens beretning 

Der kan ikke stilles ændringsforslag til hovedbestyrelsens beretning. Men der kan 
fremsættes forslag om og vedtages udtalelser, som præciserer delegeretmødets 
holdning vedrørende et eller flere punkter. 

Debatten om beretningen deles af dirigenterne eventuelt op i nogle hovedpunkter, 
som bekendtgøres forud for debatten.  

Når debatten om beretningen er til ende, stemmes der for eller imod beretningen. 
Beretningen vedtages eller forkastes med almindelig stemmeflerhed. 
 

Regler for afstemninger på delegeretmødet 

1. 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. 
 

2. Afstemning: Elektronisk eller ved håndsoprækning. Der stemmes ved 
håndsoprækning, med mindre dirigenterne eller mindst 10 stemmeberettigede 
medlemmer forlanger elektronisk afstemning eller navneopråb (se dog nedenfor 
vedrørende personvalg). 



 

3. 

Dirigenterne skønner, om det med sikkerhed kan konstateres, at der er det nødven-
dige flertal ved håndsoprækning. Er der den mindste tvivl, bør dirigenterne af egen 
drift foranledige elektronisk afstemning. 

Er de delegerede uenige i dirigenternes skøn, skal der straks forlanges elektronisk 
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 én kandidat til formands- eller næstformandsposten, 
skal der finde elektronisk afstemning sted. 

Det samme gælder valg til hovedbestyrelsen.  

Der stemmes altid elektronisk til posterne som hovedbestyrelsessuppleanter, da det 
skal kunne konstateres nøjagtigt, hvilken rækkefølge suppleanterne skal have. 
 

Personvalg til hovedbestyrelse mv. 

1. Regler for opstilling af kandidater. Forslag til kandidater til valg til hoved-
bestyrelsen (herunder suppleanter) og til formands- samt næstformandsposten skal 
ledsages af en stillerliste med (læsbare) underskrifter fra mindst 15 og højst 20 
medlemmer af DJ.  

Stillerlisterne gøres tilgængelige for de delegerede, inden valget går i gang. 

Forslagene til kandidater skal være valgudvalget i hænde senest på det tidspunkt, 
som dirigenterne fastsætter på delegeretmødet, og som vil være tidligst 10 minutter 
efter, at delegeretmødet har behandlet og godkendt beretningen. 

Det vil sige, at beslutning om opstilling kan ske helt frem til dette tidspunkt, uanset 
om man tidligere har benyttet muligheden for at præsentere sig på DJ’s hjemmeside.  
 

2. 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.  
 

3. Hvornår på delegeretmødet finder valghandlingerne sted? Valghandlingerne 
finder sted, efter at hovedbestyrelsens beretning er færdigbehandlet, og tidligst når 
de kandidater, der ønsker det, har haft lejlighed til at præsentere sig. 
 

4. Hvordan vælges der til de enkelte poster? Formand og næstformand vælges 
med absolut flertal. Det vil sige, at er der f.eks. opstillet 4 kandidater til formands-
posten, 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. 

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. 



 

4. 

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. 

Opstilling og valg til faglig revisor, faglig revisorsuppleant og/eller medlemmer til 
Ophavsretsfondens bestyrelse gennemføres herefter – men kun, hvis de forud-
gående valg under dagsordenspunkterne a.-d. har givet ændringer i sammensæt-
ningen af formandskabet og hovedbestyrelsen, der har betydning for disse poster. 
Til disse valg kræves ingen stillerliste. 
Faglig revisor og revisorsuppleant vælges ved almindelig stemmeflerhed. 

 

5. Hvor mange må man stemme på? Uanset antallet af opstillede kandidater til de 
ledige hovedbestyrelsesposter (og efterfølgende antallet af kandidater til suppleant-
posterne) 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. 
 

Hvem har taleret og stemmeret? 

Det er kun de valgte og tilmeldte delegerede og hovedbestyrelsesmedlemmer,  
der har stemmeret. 

Alle øvrige medlemmer af DJ, der er tilmeldt det ekstraordinære delegeretmøde,  
kan møde op og har taleret på mødet.  
 

Dirigenternes styring af debatten 

Delegerede og andre med taleret, der ønsker ordet, skal skriftligt begære ordet  
hos dirigenterne. 

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  

Delegeretmødets deltagere bedes respektere den bordopstilling, der er i salen. 
For at sikre en korrekt valghandling, skal du være på din plads ved de borde, der er 
reserveret til de delegerede, når du afgiver din stemme – uanset om det sker ved 
håndsoprækning eller elektronisk. 
 

Protokol 

Under delegeretmødet skrives der en protokol med et referat af mødets beslutninger, 
samt resultaterne af de afstemninger og valg, der har været på mødet. 
 
Efter mødet godkender dirigenterne protokollen.  
Protokollen bliver herefter snarest muligt tilgængelig for DJ’s medlemmer. 


