
HB’s Forslag til forretningsorden til digitalt årsmøde 2021 

Ændringsforslag til forretningsordenen skal sendes til landskontor@enhedslisten.dk senest 6. maj 2021 kl. 
12.00. Der skal oplyses hvem der stiller ændringsforslaget samt afdeling på stiller(ne). 

 
1. Dirigenter  
Årsmødet vælger seks dirigenter til at lede mødet. Dirigenterne starter med at konstatere, hvor 
mange stemmeberettigede der er til stede. 
  
Ved årsmødets start fremlægger landskontoret til dirigenterne en liste over, hvem der er valgt 
som delegerede i overensstemmelse med vedtægternes retningslinjer for valg af delegerede. I 
tvivlstilfælde afgør forsamlingen – alle der betragter sig som delegerede – sagen ved almindeligt 
flertal.  
  
2. Mødets beslutningsdygtighed 
Mødet suspenderes, hvis mere end 10% af de indskrevne delegerede falder ud pga. tekniske 
problemer. En beslutning om at suspendere mødet forudsætter, at de delegerede, der har 
tekniske problemer med at deltage i mødet, aktivt har gjort opmærksom på dette over for 
dirigenterne. Mødet genoptages, når de tekniske problemer er løst, således at 90 % igen er online. 
  
Henvendelsen om teknisk nedbrud sker til SMS: 2239 5253. I henvendelsen skrives også hvor 
mange delegerede der er omfattet af nedbruddet. Nedbruddet er først registreret, når de 
pågældende har fået beskeden “modtaget” retur. 
  
Dirigenterne skal informere forsamlingen om, hvor mange delegerede, der ikke kan deltage på 
grund af teknisk nedbrud. 
  
Hvis dirigenterne i forbindelse med tekniske nedbrud skønner, at årsmødets dagsorden ikke kan 
gennemføres, kan de aflyse de resterende punkter, bortset fra godkendelse af beretning, valg af 
HB, valg af vedtægtsnævn, Rød Fonds bestyrelse og interne revisorer, der gennemføres som 
elektroniske afstemninger. Afstemningerne forlænges om nødvendigt til tirsdag kl. 
12.00.  Dirigenterne har ansvaret for at igangsætte dette og årsmødet afsluttes med disse skriftlige 
afstemninger. Spidskandidatlisten fra 2020 anvendes i så fald frem til næste årsmøde.  
  
3. Taletid og talerliste 

• Delegerede og suppleanter har taleret på årsmødet.  
• Hovedbestyrelsen, folketingsmedlemmer, EU-parlamentsmedlemmer, vedtægtsnævnet og 

Rød Fonds bestyrelse samt dirigenter har desuden taleret.   
• Taletiden i plenum er som udgangspunkt 2 minutter.  
• Personer med talehandicap tildeles 1 minut ekstra.  
• Førstegangstalere sættes øverst på talerlisten.  
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• Dirigenterne kan foreslå kortere taletid, hvis det skønnes nødvendigt (dog kan taletiden 
aldrig sættes til mindre end 1 minut).  

• Dirigenterne kan desuden tildele indledere længere taletid.  
• Opskrivning til talerlisten sker via en zoom chat direkte til dirigenterne. Chatten er ikke 

synlig for andre end den centrale mødeledelse. Det er den lokale mødeleder der skriver 
talere på i chatten. Deltagere der deltager individuelt fra egen PC, skriver sig selv på. 

• Alle deltagere har et deltagernummer som angives når man ønsker at komme på 
talerlisten. Der skal således hverken skrives navn eller afdeling.  

• Der føres tre talerlister:  
Kvinder føres på den ene, mænd på den anden og non-binære på den tredje. Så vidt muligt 
vælges talerne på skift fra de tre lister. Taletiden til non-binære tages fra mandelisten. 
Dirigenterne kan holde en af listerne længere åben, hvis fordelingen er skæv. 

• Hvis listerne er meget ulige, har dirigenterne mulighed for at tildele taletiden, så alle bliver 
repræsenteret gennem hele debatten. F.eks. med to mænd for hver kvinde.  

• Hvis talerlisten overtegnes, har dirigenterne beføjelse til at indskrænke taletiden.   
  
4. Afstemninger og valg  

• Inden start på større afstemningsrunder foretager dirigenterne en optælling af hvor mange 
delegerede der er til stede. Dette sker ved hjælp af afstemningssystemet. 

• Alle afstemninger foregår ved hjælp af et elektronisk stemmesystem der kan bruges på 
smartphone, tablet eller PC. 

• Alle afstemninger er anonyme. 
• Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal, dog undtagen afstemninger om 

vedtægtsændringer. Til vedtagelse af et vedtægtsændringsforslag kræves min. 50 % af 
samtlige tilstedeværende delegerede, jf. vedtægterne § 23   

• Beslutningsreferat fra årsmødet offentliggøres for medlemmerne med stemmetal ved 
almindelige afstemninger fordelt på afdelinger 

• Er der behov for at en delegeret udskiftes med en suppleant sker det gennem mail til 
infoboden, herefter nedlægges den delegeredes valgkode i systemet, og der udsendes ny 
valgkode til suppleanten. Der kan gå op til 30 minutter fra anmodning om indtræden af 
suppleant, til skiftet er gennemført. Indtræden af suppleant sker for resten af den 
pågældende dag. 
Sker skiftet om lørdagen og skiftes der den efterfølgende dag tilbage til den delegerede 
eller til en anden suppleant indtastes det ligeledes i det officielle onlinesystem. Skiftet er 
først sket, når suppleanten har modtaget et link til årsmødet. 

  
5: Lokal mødeledelse 
På de afdelingsvise møder vælges en mødeleder, som har ansvaret for opskrivning på talerliste og 
kommunikation med den centrale mødeledelse om talerliste, forespørgsel vedrørende mødets 
afvikling m.m., for eks. tekniske og praktiske problemer og anmodning om pause. 
Den lokale mødeleder vælges blandt de delegerede i lokalet forud for starten af årsmødet kl. 9.00. 
Valget meldes ind til den centrale mødeledelse, så de ved hvem, der er deres kontakt på den 
enkelte lokation.  
Delegerede, der deltager individuelt fra egen PC, kommunikerer med den centrale mødeledelse 
som beskrevet i pkt. 2 og 3. 



6. Kandidatudvalg  
Ved årsmødets start er kandidatudvalget allerede nedsat, jf. vedtægternes § 10. Under årsmødet 
mødes kandidatudvalget virtuelt.   
  
7. Møder i storkredsene 
Der afholdes digitale storkredsmøder om kandidatlister . 

  
8. Kandidatlister  

• Kandidatudvalget udarbejder et forslag til kandidatliste til Folketinget. Mindretal og andre 
kan stille alternative forslag. Valget af spidskandidater sker som et valg mellem de 
foreslåede hele lister (for FT med storkredse og de dertil foreslåede kandidatnavne og evt. 
suppleanter).  

• Der stemmes i et antal runder, hvor den liste der får færrest stemmer i hver runde udgår. 
Man kan kun stemme en gang pr. runde.  

• Den endelige kandidatliste skal vedtages med 2/3 af stemmerne, og opnår en af listerne 
allerede dette før sidste afstemningsrunde, er denne vedtaget og endelig.  

• Opnår ingen af listerne 2/3 af stemmerne i løbet af afstemningsrunderne, skal dirigenterne 
afslutningsvist spørge forsamlingen, om listen med størst opbakning også kan opnå 2/3 af 
stemmerne. Såfremt dette sker, er listen vedtaget og endelig.   

• Sker det ikke afholdes der urafstemning blandt medlemmerne om de to kandidatlister med 
størst opbakning.  

• Der er mulighed for at stille en alternative kandidatlister, det skal gøres senest søndag kl. 
21.00 via kandidat21@enhedslisten.dk  
Hvis der er en eller flere alternative kandidatlister, får hver stiller af en alternativ 
kandidatliste 2 minutter mandag, inden afstemningen, til at fremlægge den alternative 
kandidatliste. Under årsmødet mødes storkredsene virtuelt mhp. at tage stilling til 
forhandlingerne i kandidatudvalget. 

  
9. God stil på årsmødet 

• Tal pænt  
• Lyt og anerkend forskelligheder  
• Personangreb frabedes, politisk argumentation tilrådes  
• Der opfordres til at deltagerne holder en god tone med saglige argumenter og afholder sig 

fra tilråb 
• Giv talerstolsdebuttanter din fulde opmærksomhed  
• Snak deltagerne imellem skal foregå udenfor mødelokalet eller i pauserne 

  
10. Videooptagelse  
Årsmødets debatter optages på video og streames til medlemmer af Enhedslisten via 
mit.enhedslisten.dk  
  
11. Tidsfrister 

• 5. februar kl. 12.00: Frist for alle hovedforslag, indkomne forslag, ændringsforslag til 
Enhedslistens vedtægter.  
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• 5. marts kl. 12.00: Frist for opstilling til urafstemning om folketingskandidater. 
  

• 15. marts - 11. april kl. 12.00: I denne periode har afdelingerne møder med delegeretvalg 
  

• 15. marts - 7. april: Elektronisk vejledende urafstemning om folketingskandidater for alle 
Enhedslistens medlemmer 

  
• 7. april kl. 12: Frist for ændringsforslag til hovedforslag, indkomne forslag, og 

vedtægtsændringer. 
- Frist for opstillinger til Rød Fond, vedtægtsnævn og interne revisorer. 
- Frist for opstilling til hovedbestyrelse.  
- Frist for beretninger fra udvalg og netværk.  

• 12. april kl. 12.00: Frist for tilmelding af delegerede, suppleanter og ekstrasuppleanter. 
Tilmelding foregår via mit.enhedslisten.  
 

• 6. maj kl. 12.00: Frist for ændringsforslag til dagsorden og forretningsorden.  
 

• Lørdag d. 22. maj kl. 9.00: Frist for at opretholde ændringsforslag, som er ind- eller 
omarbejdede af hovedbestyrelsen, sættes til afstemning. Frist for ændringsforslag til evt. 
aktuelle politiske udtalelser (som udleveres ved indskrivning). Ændringsforslag indleveres 
ved infoboden. 
Dette meddeles på infobod21@enhedslisten.dk  

 
• Søndag d. 23. maj kl. 21: Frist for alternative forslag til kandidatlister (spidskandidater til 

Folketinget). Kandidatlisten afleveres via kandidat21@enhedslisten.dk. Kandidatudvalgets 
forslag præsenteres søndag kl. 09.15.  
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