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Forretningsorden for IMCC Generalforsamling 2015 

1. FLERTAL, GRAMMATIK OG NUMMERERING. 

1. Jf. bestemmelse for selskabslovens §105 er simpelt flertal “ved for/imod afgørelser 
(binære valg), at der afgives flere stemmer for end imod.” Dvs. blanke stemmer 
tæller ikke. 

2. Relativt flertal er når det forslag/den person “der har fået de fleste stemmer i forhold 
til de stemmer, som de andre kandidater har fået, er valgt.”

3. Absolut flertal kræver over halvdelen af de afgivne stemmer, dvs. for>(imod
+blanke)

4. Stave- eller grammatikfejl i forslag kan rættes efter vedtagelse (uden afstemning), 
såfremt ændringerne ikke ændrer betydningen i teksten. 

5. Med mindre andet er angivet vil ændringer i vedtægterne medføre tilsvarende 
justeringer i nummereringen. 

2. GENERELLE PROCEDURER OG AFSTEMNING 

1. IMCC’s bestyrelsesformand åbner generalforsamlingen. 
2. Generalforsamlingen vælger som det første en dirigent til at lede 

generalforsamlingen. 
3. Den af generalforsamlingen valgte dirigent er ansvarlig for, at nærværende 

forretningsordenen samt IMCC’s vedtægter overholdes og har bemyndigelse til at 
afgøre opståede tvivlsspørgsmål. 

4. Der vælges to referenter, som udarbejder et opsummerende referat fra 
generalforsamlingen. 

5. Der vælges et stemmeudvalg bestående af to personer. Stemmetællere udgøres, 
om muligt, af IMCC’s ansatte, og udvalget må ikke selv afgive deres stemme på 
generalforsamlingen. 

6. Forretningsordenen er endelig efter dennes godkendelse. Generalforsamlingen kan 
dog efterfølgende begære ét eller flere punkter ændret. En sådan begæring skal 
opnå simpelt flertal.

7. Alle tilstedeværende kan anmode om ordet. Dirigenten kan vælge at lukke et punkt, 
således at det kun er medlemmer af IMCC, der kan anmode om ordet. 

8. Dirigenten kan, hvis dette vurderes nødvendigt, indføre begrænsning af taletiden, 
samt om afslutning af en debat.
A. Dirigenten har pligt til at fratage en taler ordet, hvis denne ikke holder sig til det 

foreliggende punkt. 
B. Dirigentens afgørelse om at lukke et punkt, begrænse en talers taletid eller 

afgøre andre tvivlsspørgsmål er endelig, medmindre generalforsamlingen, inden 
der fortsættes til næste punkt, modsætter sig dirigentens afgørelse. Dette skal 
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ske ved at begære dirigentens beslutning omstødt. Ønsket skal opnå simpelt 
stemmeflertal.

9. Stiller generalforsamlingen et mistillidsvotum til dirigenten, skal dette vedtages ved 
simpelt stemmeflertal. Vedtages dette, skal IMCC’s bestyrelsesformand sikre, at 
der vælges en ny dirigent. 

10. Afstemninger foregår, hvis ikke andet er nævnt, ved håndsoprækning med det 
udleverede stemmekort. Hvis dirigenten skønner, at der er tvivl om 
afstemningsresultatet, optælles stemmerne af stemmeudvalget. 

11. En afstemning kan begæres skriftlig og hemmelig af ethvert IMCC medlem i salen. 
3. VEDTÆGTSÆNDRINGSFORSLAG 

1. Ved hvert vedtægtsændringsforslag starter opstiller med at motivere forslaget. 
2. Der stemmes om ét vedtægtsændringsforslag ad gangen. 

A. Hvis der foreligger to eller flere ændringsforslag til den samme vedtægt, der har 
til hensigt at ændre det samme i vedtægten, skal disse ændringsforslag først til 
afstemning mod hinanden. Det vedtægtsændringsforslag, som opnår relativt 
flertal, vil derefter være til afstemning som det endelige 
vedtægtsændringsforslag. 

B. Hvis >2 ændringsforslag om det samme er tiltagende vidtgående, kan dirigenten 
i stedet vælge at stemme om dem i progression, startende med det mindst 
vidtgående.

3. Det er ikke muligt under generalforsamlingen at komme med ændringsforslag til 
rettidigt indgivne vedtægtsændringsforslag. 

4. Det er kun ændringsforslag til vedtægtsændringsforslag, der har til hensigt at 
ændre det samme i en vedtægt, der kan godtages som ændringsforslag til 
vedtægtsændringsforslag. Hvorvidt indkomne ændringsforslag til 
vedtægtsændringsforslag er gyldige vurderes af sekretariatet. Denne beslutning 
kan begæres omstødt ved generalforsamlingen og kræver simpelt stemmeflertal.

5. Ved ændring af vedtægterne kræves 2/3 stemmeflertal blandt alle gyldigt afgivne 
stemmer. Blanke stemmer medregnes ikke. 

4. VALG TIL BESTYRELSEN (JF. IMCC’S VEDTÆGTER §11 STK. 6)

1. Valg til bestyrelsen foregår skriftligt og hemmeligt. Stemmeudvalget forestår 
optælling af stemmesedlerne.

2. Kandidater til poster på valg til generalforsamlingen har 4 minutter til at fremlægge 
deres kandidatur, hvorefter der er 4 minutters spørgetid. Spørgetiden udgøres kun 
af den tid, kandidaten bruger på at besvare spørgsmål fra salen.

3. Er der flere end én kandidat til en bestyrelsespost, skal de resterende kandidater til 
denne post forlade salen under modkandidaternes præsentation af deres 
kandidaturer. 
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4. Hvis en kandidat opstiller in absentia, kan dennes kandidatur ikke præsenteres af 

hverken medlemmer af den siddende bestyrelse, af IMCC’s ansatte eller af andre 
opstillede kandidater.

5. Vedr. valg af henholdsvis formand, økonomiansvarlig og ansvarlig for internationale 
relationer: Er der blot én kandidat, skrides der til direkte til tillidsvalg. 
A. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme for netop én kandidat. 

Stemmesedler med stemmer for >1 kandidat er ugyldige. Opbygningen af 
stemmesedlen er angivet i annex 2.

B. Ved >1 kandidat stemmes jf. annex 2, og kandidaten med relativt flertal 
avancerer til tillidsafstemning.  
1) Ved ≥3 kandidater til samme post, går de to kandidater med flest stemme 

videre til anden valgrunde. 
2) Såfremt en kandidat opnår absolut flertal, vælges denne uden 

tillidsafstemning. 
6. Valg til de fire menige bestyrelsesposter: N kandidater stiller op til 4 poster. En 

stemmeseddel med samme opbygning som annex 3 benyttes.
A. Hvis N ≤ 4, skrides der direkte til tillidsvalg for hver enkelt kandidat. 
B. Hvis N > 4 benyttes følgende procedure: Hvert stemmeberettiget medlem til 

stede ved generalforsamlingen må stemme for op til 4 kandidater, og kan 
desuden stemme imod eller afgive en blank stemme til én eller flere kandidater. 
1) De 4 kandidater med flest stemmer avancerer til tillidsafstemning. 
2) Opnås hos nogen absolut flertal, vælges de dirrekte til posterne. 
3) Ved stemmelighed går pågældende kandidater til afstemning ved relativt 

flertal.
5. VALG AF KRITISK REVISOR (JF. IMCC’S VEDTÆGTER §11 STK. 7)

1. Der skal vælges to kritiske revisorer. 
2. Sidste frist for opstilling som kritisk revisor er umiddelbart før præsentation og valg 

af kritiske revisorer. Opstillingen kan meddeles dirigenten skriftligt eller mundtligt. 
3. Valg til kritisk revisor foregår skriftligt og hemmeligt. Stemmeudvalget forestår 

optællingen af stemmesedlerne. 
4. Valg af kritiske revisorer følger samme procedure som valg til menige 

bestyrelsesposter, jf. §3 stk. 6.

ANNEX 1: 
UDDRAG FRA IMCC’S VEDTÆGTER VEDRØRENDE PROCEDURER VED 
GENERALFORSAMLINGEN 
KAPITEL 4: GENERALFORSAMLINGEN 
§10 GENERALFORSAMLINGEN 

STK.
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1. Generalforsamlingen er i alle anliggender organisationens øverste myndighed. 
§11 ORDINÆR GENERALFORSAMLING

STK.

1. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i oktober eller november måned. 
2. Følgende handlinger skal gennemføres forud for afholdelsen: 

A. Indkaldelse indeholdende forslag til dagsorden skal offentliggøres af bestyrelsen 
via organisationens kommunikationsorganer senest syv uger før afholdelsen. 

B. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være 
bestyrelsen i hænde senest tre uger før afholdelsen. 

C. Endelig dagsorden samt organisationens regnskab offentliggøres af bestyrelsen via 
organisationens kommunikationsorganer senest to uger før afholdelsen. 

D. Ændringsforslag til vedtægtsændringsforslag skal være bestyrelsen i hænde senest 
én uge før afholdelsen. 

3. Alle organisationens medlemmer, der senest syv dage inden generalforsamlingen har 
betalt forfaldent kontingent, er stemmeberettigede. 

4. Generalforsamlingen skal som minimum have følgende faste punkter på dagsordnen: 
A. Valg af dirigent og to referenter.
B. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen.
C. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.
D. Fremlæggelse af regnskab for senest afsluttede regnskabsår til godkendelse.
E. Fremlæggelse af budgetopfølgning for det igangværende regnskabsår til 

orientering. 
F. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår til orientering.
G. Behandling af indkomne forslag fra IMCC’s medlemmer og bestyrelse.
H. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
I. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
J. Valg af to kritiske revisorer.
K. Evt.

5. Procedurer og stemmeregler 
A. Generalforsamlingen ledes af en dirigent og refereres af to referenter. 
B. Dirigent og referenter må ikke være medlemmer af den siddende bestyrelse eller af 

den bestyrelse, der har lagt budgettet for det regnskab der revideres på 
nærværende generalforsamling. 

C. Alle fremmødte medlemmer har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
D. Afstemning foregår skriftligt, såfremt blot én stemmeberettiget person kræver det. 
E. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved stemmeflertal blandt alle gyldigt 

afgivne stemmer, medmindre andet fremgår af nærværende vedtægter. Blanke 
stemmer medregnes ikke. 
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F. Procedurer, der ikke fremgår af nærværende vedtægter, fastlægges i 

generalforsamlingens forretningsorden. 
6. Valg af bestyrelse 

A. Alle bestyrelsesposter er på valg, hver gang ordinær generalforsamling afholdes. 
Genvalg til samme bestyrelsespost kan finde sted højst én gang. 

B. Alle medlemmer af IMCC kan opstille til bestyrelsen. Man kan dog ikke både være 
ansat i IMCC og sidde i IMCCs bestyrelse, hverken lokalt eller nationalt. 

C. Navne på opstillede kandidater til de enkelte bestyrelsesposter skal indleveres 
skriftligt til bestyrelsen senest midnat forud for generalforsamlingen. 

D. For at blive valgt til IMCC's bestyrelse, kræves det at den opstillede opnår absolut 
flertal blandt de afgivne stemmer, blanke stemmer fraregnet. 

E. Såfremt en eller flere bestyrelsesposter ikke besættes ved en første valgrunde, 
gennemføres en anden valgrunde, hvor alle opstillede kandidater tilbydes at stille 
op til de resterende poster. 

F. Såfremt det heller ikke efter anden valgrunde er muligt at få besat alle 
bestyrelsesposter, skal den nye bestyrelse søge at udpege medlemmer til disse 
efter generalforsamlingen. 

G. I tilfælde af et bestyrelsesmedlems frafald skal posten først tilbydes den person, der 
ved valget til den pågældende bestyrelsespost fik det næststørste antal stemmer. 
Afslås tilbuddet, søges et nyt bestyrelsesmedlem udpeget af bestyrelsen. 

H. Såfremt det ikke lykkes at vælge en bestyrelse på mindst 4 medlemmer jævnfør 
paragraf 13 stk. 6, indkaldes til ny, ekstraordinær generalforsamling inden 6 uger, i 
øvrigt i overensstemmelse med paragraf 11. Den bestyrelse, der har siddet i 
foregående periode, er ansvarlig for at facilitere afholdelsen af denne eller 
overdrage ansvaret for dette til andre medlemmer af organisationen. Denne 
procedure fortsætter indtil en bestyrelse på mindst 4 medlemmer er valgt. 

7. Valg af kritiske revisorer 
A. De kritiske revisorer skal være medlemmer af organisationen og må ikke være 

medlemmer af den afgående eller tiltrædende bestyrelse. 
KAPITEL 9: VEDTÆGTSFORHOLD  
§19 PROCEDURE FOR VEDTÆGTSÆNDRINGER 

1. For ændring af nærværende vedtægter kræves beslutning på en generalforsamling 
med 2/3 stemmeflertal blandt alle gyldigt afgivne stemmer. Blanke stemmer 
medregnes ikke. 

2. Forhold vedrørende IMCC’s drift, der ikke er egnede som vedtægter eller som er en 
uddybning af disse, kan tilføjes som Appendiks til vedtægterne. Appendikser til 
vedtægter kan vedtages og ændres af generalforsamlingen ved simpelt flertal. Som 
adskilt fra vedtægterne, er appendiks ikke juridisk bindende, hvorfor de ligeledes til 
enhver tid er underordnet IMCC’s vedtægter. 
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3. Interne udtalelser og henstillinger vedtaget på generalforsamlingen er som 

udgangspunkt gældende et år fremadrettet, medmindre en anden afgrænset 
tidsperiode er angivet på udtalelsen/henstillingen og dermed vedtaget. 

§ 20 IKRAFTTRÆDEN 

1. Nærværende vedtægter er vedtaget på organisationens stiftende generalforsamling 
oktober 1951. Seneste vedtægtsændring blev vedtaget på den ordinære 
generalforsamling november 2014 og trådte i kraft umiddelbart herefter. 
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ANNEX 2 
OPBYGNING AF STEMMESEDDEL TIL BRUG VED VALG TIL ENKELTPOSTER I 
LANDSBESTYRELSEN 

Eksempel på ugyldig stemmeseddel. Der er sat mere end ét kryds: 

Stemmemulighed For Imod Blank

Kandidat 1 

Kandidat 2 

... 

Kandidat N 

Stemmemulighed For Imod Blank

Kandidat 1 

Kandidat 2 X

Kandidat 3 

Kandidat 4 X
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ANNEX 3 
OPBYGNING AF STEMMESEDDEL TIL BRUG VED VALG TIL MENIGE 
LANDSBESTYRELSESPOSTER 

Eksempel seks kandidater til fire poster. Altså N = 7 og X = 4, hvilket betyder, der må 
stemmes for op til fire kandidater, og man må således godt nøjes med at stemme for 
eksempelvis blot to kandidater. Stemmes der for mere end fire kandidater, er 
stemmesedlen ugyldig. Sættes der ikke kryds ud for en kandidat, regnes det som en blank 
stemme for denne kandidat (dette ville være tilfældet for kandidat 7 i nedenstående 
eksempel): 

Kandidatens navn For Imod Blank

Kandidat 1 

Kandidat 2 

…

Kandidat N

Kandidatens navn For Imod Blank

Kandidat 1 X

Kandidat 2 X

Kandidat 3 X

Kandidat 4 X

Kandidat 5 X

Kandidat 6 X

Kandidat 7
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