HVALSØ BOLIGSELSKAB

Som retningslinier for repræsentantskabsmøder gælder sammen med boligselskabets vedtægter følgende
bestemmelser:

REPRÆSENTANTSKABSMØDETS AFHOLDELSE

1. Repræsentantskabsmødet vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afstemningerne i overensstemmelse med dagsordenen og påser, at vedtægterne og denne forretningsorden overholdes.
2. Repræsentantskabsmødet vælger blandt deltagerne en mødesekretær, der refererer de trufne beslutninger og det nøjagtige resultat af afstemninger samt udfærdiger et kort sammendrag af forhandlingerne.
Referatet underskrives foruden af mødesekretæren tillige af dirigenten og formanden.
3. Repræsentantskabsmødet vælger et stemmeudvalg, der bistår dirigenten ved afstemninger. Antallet af
stemmeudvalgsmedlemmer fastsættes af dirigenten.
4. Begæring om ordet til forhandlingerne sker ved personlig henvendelse til dirigenten med oplysning om
navn og den afdeling, vedkommende kommer fra. Taletiden er ubegrænset, indtil dirigenten eller repræsentantskabsmødet måtte fastsætte en begrænsning. Indlæg og forslag til et punkt på dagsordenen kan
ikke fremsættes, efter at debatten om det pågældende punkt er afsluttet.
5. Bortset fra valg og ændring af vedtægter afgør repræsentantskabsmødet alle spørgsmål ved simpel
stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer. Ugyldige og blanke stemmer tæller ikke med i antallet af afgivne stemmer.
6. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
7. Ved valg af formand på repræsentantskabsmødet gælder:
A.

Såfremt der kun foreslås en kandidat til en post, betragtes vedkommende som valgt uden afstemning.

B.

Såfremt der foreslås 2 kandidater til en post, vælges den, der ved skriftlig afstemning opnår flere
end halvdelen af de afgivne gyldige stemmer. Hvis begge kandidater opnår lige mange stemmer,
foretages omvalg. Er der herefter fortsat stemmelighed, foretages lodtrækning.

C.

Såfremt der foreslås flere end 2 kandidater til en post, og ingen kandidater ved første skriftlige afstemning opnår flere end halvdelen af de afgivne stemmer, foretages ny skriftlig afstemning mellem de 2 kandidater, der ved første afstemning opnåede flest stemmer.

8. Ved valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter gælder, at der stemmes på det antal
personer, der skal vælges. I modsat fald er stemmesedlen ugyldig.
9. En suppleant indtræder først i repræsentantskabet ved varigt forfald for repræsentantskabsmedlem, eller når en afdelings repræsentant i repræsentantskabet er blevet indvalgt i organisationsbestyrelsen.
10. Forretningsordenen træder i kraft straks efter vedtagelsen.
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