Forretningsorden for LOKKs generalforsamling
1. Indkaldelse til generalforsamlingen. 1. indkaldelse til generalforsamling fremsendes senest 5
måneder, og 2. indkaldelse fremsendes 3 måneder, før generalforsamlingen afholdes. På
indkaldelserne angives tidsfrister for indsendelse af materiale jfr. nedenfor.
2. Forslag til generalforsamlingen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
herunder forslag til nedsættelse af nye videns‐ og udviklingsgrupper med kommissorium for
disse, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 måneder, før generalforsamlingen afholdes.
3. Forslag til kandidater til formand, bestyrelse, suppleanter samt repræsentation i eksterne
organer skal være bestyrelsen i hænde senest 2 måneder før generalforsamlingen.
Opstillingsberettigede er kandidater, der for:
Interne medlemmer er opstillet med skriftlig begrundelse fra mindst egen
medlemsorganisation.
Eksterne medlemmer er opstillet med skriftlig begrundelse fra mindst en medlemsorganisation.
Ved opstillingen tilkendegives, hvilke poster kandidaten stiller op til.
4. Forslag fremsat efter stk. 2 og 3 udsendes til medlemsorganisationer og støttemedlemmer
sammen med bestyrelsens evt. forslag til ændring af værdigrundlag, anbefalede
kvalitetsstandarder samt handleplan for LOKK, senest 1 måned før generalforsamlingens
afholdelse.
5. Revideret regnskab med status og budget for forrige og kommende år udsendes til
medlemsorganisationer og støttemedlemmer senest 1 måned før generalforsamlingen,
herunder bestyrelsens forslag til fastsættelse af kontingent.
6. Valg af referenter. Der vælges 2 referenter til udfærdigelse af skriftligt referat fra
generalforsamlingen. Der optages et båndreferat af generalforsamlingen til støtte for
referenternes arbejde
7. Valg af stemmeudvalg. Stemmeudvalget består af 4 repræsentanter fra
medlemsorganisationerne, hvoraf ingen er opstillet til tillidsposter i LOKK
8. Valg af presseudvalg. Presseudvalget består af 3‐4 repræsentanter.
9. Valg af bestyrelse:
a. Formand for 4 år. Formanden kan vælges blandt såvel interne som eksterne kandidater.
Formanden vælges i et lige år.
b. 4 interne bestyrelsesmedlemmer. Disse medlemmer vælges for 4 år, hvoraf 2 vælges i
et lige og 2 vælges i et ulige år.
c. 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer. Disse medlemmer vælges for 4 år, hvoraf 1 vælges i
et lige år og 1 i et ulige år.

19

d. Valgbare er kandidater, der er foreslået efter reglerne i stk. 3. Genvalg kan finde sted,
såfremt ønsket om genvalg, er fremsendt efter samme regler. Dog kan medlemmerne
højst vælges for 2 perioder.
e. Ved interne medlemmer forstås medlemmer, der har tilknytning til en
medlemsorganisation. Såfremt denne tilknytning ophører, skal medlemmet udtræde af
bestyrelsen inden 2 måneder efter tilknytningens ophør.
f. Ved eksterne medlemmer forstås medlemmer udefra med relevant baggrund for at
indtræde i bestyrelsen.
g. Valg af 2 interne og 1 ekstern suppleant for 1 år. Suppleanter vælges efter samme
valgbarhedsregler som bestyrelsesmedlemmer.
10. Videns‐ og udviklingsgrupper nedsættes, efter generalforsamlingens beslutning herom, ved
valg af medlemmer til disse. Valgbare er kandidater, der anbefales af egen
medlemsorganisation, og som har en særlig viden og interesse for gruppens arbejdsområde.
Kandidaterne kan opstilles direkte på generalforsamlingen.
Dirigenten skal sikre at kandidaterne er anbefalet af egen medlemsorganisation.
Der vælges maks. 7 medlemmer til hver gruppe.
Medlemmerne vælges for 1 år ad gangen, men med mulighed for genvalg.
11. Valg af LOKKs repræsentant i eksterne organer. Ved indkaldelse til generalforsamlingen oplyses
det, i hvilke eksterne organer LOKK er repræsenteret og hvilke nye organer, der har anmodet
om repræsentation fra LOKK, således at medlemsorganisationerne har mulighed for at opstille
relevante kandidater.
12. Afstemningsregler:
1. På generalforsamlingen har hver medlemsorganisation 1 stemme.
2. Afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte
stemmeberettigede medlemsorganisationer. Ved afstemning om eksklusion af en
medlemsorganisation eller et støttemedlem, vedtægtsændringer for LOKK, sammenlægning
med andre organisationer samt nedlæggelse af LOKK, skal der afgives mindst det i vedtægten
krævede antal stemmer for forslaget.
3. Ved personvalg skal der afgives stemme på det antal personer, der skal vælges.
4. Ved stemmelighed sker der omvalg mellem de personer, der har opnået lige mange
stemmer.
5. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
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