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Forslag til  
Forretningsorden for Det Danske Spejderkorps' korpsrådsmøde (generalforsamling)  
 
Korpsrådsmødet 2020 
  
 
§ 1. Korpsrådsmødets form 
 
Stk. 1. Korpsrådsmødet afholdes som fysisk møde på flere, samtidige lokationer, under hensyntagen til det gældende 
forsamlingsforbud og myndighedernes anbefalinger med hensyn til begrænsning af risiko for smitte med Covid-19. 
 
Stk. 2. Korpsrådsmødet afholdes efter bestemmelserne i korpsets love og almindelige foreningsretlige principper. Denne 
forretningsorden skal altid vige for korpsets love.  
 
Stk. 3. Afholdelsen på flere lokationer understøttes elektronisk med lyd- og billedtransmission, samt elektronisk udveksling 
af dokumenter m.v. De særlige bestemmelser herom, findes i forretningsordenens § 8. 
 
 
 
§ 2. Valg af dirigenter, referenter redaktionsudvalg, og stemmetællerudvalg 
 
Stk. 1. Korpsrådet vælger to dirigenter, som på korpsrådets vegne skal sikre, at mødet gennemføres i overensstemmelse 
med korpsets love, forretningsordenen og almindelige foreningsretlige principper, samt at mødet i øvrigt afvikles på en 
hensigtsmæssig måde. Korpsrådet vælger desuden mindst en assisterende dirigent for hver fysisk lokation, således at der 
på hver fysisk lokation er mindst en dirigent eller en assisterende dirigent. 
 
Stk. 2. Dirigenterne træffer under ansvar over for korpsrådet suverænt alle nødvendige beslutninger om mødets afvikling. 
De assisterende dirigenter refererer til dirigenterne, men træffer selvstændigt beslutning om forhold der vedrører den 
enkelte lokation, herunder talerækkefølge samt tilsyn med stemmeafgivelse. Er der mellem dirigenter og assisterende 
dirigenter ikke enighed om en beslutning, træffer dirigenterne beslutningen. 
 
Stk. 3. Korpsrådet vælger to primære referenter, et fælles redaktionsudvalg, og et stemmetællerudvalg på mindst tre 
personer samt stemmetællere for hver fysisk lokation. 
 
 
§ 3. Debat 
 
Stk. 1. Korpsrådet anerkender, at der har været mulighed for at drøfte dagsordenspunkter og forslag på workshops og i 
andre åbne fora forud for Korpsrådsmødet. Formålet med den forudgående mulighed for debat har været at sikre en bred 
og grundig debat i lyset af det fremlagte forslag til vedtægter, og i lyset af de anderledes rammer for korpsrådsmødet i 
2020, og dermed at debatten i videst muligt omfang kunne foregå inden den formelle behandling på dette korpsrådsmøde.  
Workshops og debatter har været åbne for alle medlemmer i Det Danske Spejderkorps, hvad enten deltagerne har 
stemmeret eller ej. 
 
Stk. 2. Korpsrådsmedlemmer og andre deltagere kan under korpsrådsmødet bede om ordet til det dagsordenspunkt, der 
behandles. Korpsrådsmedlemmer kan desuden bede om ordet til drøftelse af formalitetsspørgsmål.  
 
Stk. 3. Alle der ønsker ordet skal melde sig til dirigenterne eller den assisterende dirigent, der er til stede på den fysiske 
lokation, hvor den pågældende er fremmødt. Alle der ønsker ordet skal oplyse navn, tilhørsforhold og om taleren er 
korpsrådsmedlem. Dirigenterne kan desuden kræve, at talere oplyser et overordnet tema for deres indlæg. Dirigenterne 
kan anvise særlige fremgangsmåder for at bede om ordet, eksempelvis via et elektronisk system. 
 
Stk. 4. Talerne får ordet i den rækkefølge de melder sig, medmindre dirigenterne beslutter andet. Dirigenterne kan 
herunder beslutte, at medlemmer af korpsrådet skal have fortrinsret frem for andre deltagere. 
 
Stk. 5. Dirigenterne kan begrænse taletiden generelt, for konkrete emner, eller for enkelte indlæg. Herunder kan 
dirigenterne opsummere debatten og afskære indlæg der i væsentlighed gentager tidligere synspunkter. Dirigenterne kan 
ligeledes afslutte en debat eller afskære yderligere indlæg.  
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§ 4. Ændringsforslag  
 
Stk. 1.  Ved mødets start oplyser dirigenterne om eventuelle ændringsforslag, der er fremsat på forhånd. 
 
Stk. 2.  Ændringsforslag, der ikke er fremsat på forhånd, skal være fremsat skriftligt til info@dds.dk senest 30 minutter 
efter forretningsordenen er godkendt, dog i intet tilfælde senere end ved begyndelse af det dagsordenspunkt, som 
ændringsforslaget vedrører.    
 
 
§ 5. Redaktionsudvalget  
 
Stk. 1. Korpsrådet vælger et redaktionsudvalg på seks personer, der kan træde samme sammen og bistå dirigenterne, 
hvis og når dirigenterne finder behov for det.  
 
Stk. 2. Udvalget er sammensat af 2 formænd, en af hvert køn, som ikke er medlemmer af korpsrådet, og fire personer, 
som på valgtidspunktet er medlemmer af korpsrådet: 
 3 personer, der vælges blandt repræsentanter fra grupper/arrangementer/centre/divisioner og 
 1 person, der vælges blandt korpsledelsens medlemmer.  
 
Stk. 3. Redaktionsudvalget arbejder under ansvar over for dirigenterne. Redaktionsudvalgets opgave er at sikre, at 
forslag, der bringes til afstemning, er klare og forståelige, og at de ikke er i modstrid med Det Danske Spejderkorps’ love 
eller landets love.  
 
Stk. 3. Redaktionsudvalget kan foretage indholdsmæssige ændringer i et forslag, når forslagsstillerne forinden har givet 
accept. Redaktionsudvalget kan foretage redaktionelle ændringer, f.eks. grammatiske, der ikke ændrer på intention eller 
indhold.  
 
Stk. 5. Redaktionsudvalget kan, efter behov, samle alle forslag og ændringsforslag i et beslutningsdokument, som gøres 
tilgængeligt for alle korpsrådsmedlemmer. 
 
Stk. 6. Hvis dirigenterne finder behov for at redaktionsudvalget træder sammen og behandler de indkomne forslag, 
suspenderes korpsrådsmødet i den tid, hvor redaktionsudvalget arbejder. 
 
 
§ 6. Korpsrådets beslutningsproces 
  
Stk. 1. Dirigenterne beskriver kort afstemningsproceduren og oplyser antal stemmeberettigede, der er til stede.  
 
Stk. 2. Behandling af forslag og ændringsforslag:  

a) Dirigenterne beskriver kort forslaget og gør i komplicerede tilfælde rede for baggrunden for forslaget  
b) Dirigenterne meddeler for hvert enkelt forslag med tilhørende ændringsforslag rækkefølgen af afstemninger.  
c) Hovedreglen er, at det ”mest vidtgående” ændringsforslag sættes til afstemning først. Dirigenterne bestemmer 

afstemningsrækkefølgen.  
d) Det er dirigenternes opgave at sikre tilstrækkelig klarhed, sådan at korpsrådet kan træffe beslutning.  
e) Dirigenterne kan tillade forsamlingen at stille faktuelt opklarende spørgsmål i forbindelse med afstemningen. 

Dirigenterne kan bede forslagsstilleren eller øvrige personer med en speciel viden på området om at tydeliggøre 
formålet, afklare faktuelle forhold og redegøre for konsekvenserne af et forslag.  

 
Stk. 3. Alle beslutninger, der vedtages af Korpsrådet, træder i kraft ved korpsrådsmødets afslutning, medmindre forslaget 
eller korpsets love bestemmer andet.  
 
 
§ 7. Regler for afstemninger 
 
Stk. 1. Alle afstemninger sker elektronisk efter dirigentens nærmere anvisning. Dirigenterne meddeler hvornår den 
elektroniske stemmeafgivning begynder, og hvornår den afsluttes. Elektroniske afstemninger betragtes som skriftlige 
afstemninger, og er således hemmelige. Resultatet af afstemningen oplyses først, når dirigenterne har afsluttet 
afstemningen. Dirigenterne kan bestemme, at enkelte afstemninger kan gennemføres på anden måde, hvis dirigenterne 
finder det forsvarligt.  
 
 
§ 8. Forbindelse mellem fysiske lokationer 
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Stk. 1. Der skal til stadighed være lyd- og billedtransmission mellem de lokationer, hvor korpsrådsmødet 
afholdes. Transmissionen skal sikre, at alle deltagere til enhver tid kan se og høre den, der taler (eller det der vises på en 
fælles skærm). Transmissionen skal ligeledes sikre, at der er mulighed for at tale til korpsrådsmødet fra alle fysiske 
lokationer.  
 
Stk. 2. Dirigenterne og de assisterende dirigenter tilser, at transmissionen er aktive og funktionelle. Dirigenterne kan til 
enhver tid suspendere mødet, hvis transmissionen afbrydes, eller hvis den ikke har tilstrækkelig stabilitet samt lyd- og 
billedkvalitet til at sikre en forsvarlig og hensigtsmæssig gennemførsel af mødet. Hvis dirigenterne efter en suspension 
vurderer at transmissionen ikke kan bringes til at fungere inden for rimelig tid, kan dirigenterne afbryde korpsrådsmødet.  
 
Stk. 3. Dirigenterne kan tillade, at korpsrådsmødet transmitteres offentligt (live stream). En sådan offentlig transmission 
har kun til formål at lade interesserede følge mødet. Afbrydelser i den offentlige transmission kan ikke i sig selv føre til at 
mødet suspenderes eller afbrydes. 
 
 
 
 


