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Forretningsorden for DM’s kongres 
 
 
§ 1 Kongressens status, sammensætning og beføjelser 
 
1.1 Kongressen er DM’s  øverste politiske myndighed, jf. DM’s vedtægt § 11, stk. 1. 
1.2 Kongressen samles til ordinært møde (kongressamling) hvert 3. år, jf. DM’s vedtægt § 11, stk. 
1. 
1.3 Kongressens kompetence fremgår af vedtægten for DM, § 11 
1.4 Kongressen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. DM’s vedtægt § 11, stk. 8. 
1.5 Imellem to kongressamlinger kan kongressen på skriftligt grundlag træffe beslutning i sager 
af hastende karakter, jf. DM’s vedtægt § 11, stk. 9. 
1.6 Øvrige forhold om kongressens sammensætning, kompetencer mv. reguleres af DM’s 
vedtægt. 
 
§ 2 Fastlæggelse af dagsorden for kongressamlingen 
 
2.1 Dagsorden forberedes af DM’s hovedbestyrelse.  
 
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter på de ordinære kongresser: 
 
1. Valg af dirigenter 
2. Godkendelse af forretningsorden  
3. Godkendelse af dagsorden for Kongressen 
4. Formandens beretning 
5. Godkendelse af evt. forslag til ændringer af DM´s principprogram 
6. Godkendelse af evt. forslag til ændringer af DM`s arbejdsprogram 
7. Godkendelse af evt. forslag til ændringer af DM´s vedtægt 
8. Godkendelse af den overordnede økonomi for den kommende tre-årige periode 
9. Godkendelse af evt. forslag til ændringer af vedtægter for reservefonden 
10. Valg af revisorer 
11. Behandling af kongresresolutioner 
12. Eventuelt 
 
Kongressamlingen ved ordinære kongresser afvikles i to dele med højst en måneds mellemrum: 
En digital del med digital debat efterfulgt af skriftlig afstemning om pkt. 2, 5, 7 og 9 samt en del 
med fysisk fremmøde, hvor de øvrige punkter afvikles.  
 
2.2 Delegerede kan inden kongressamlingen stille forslag om ændringer til forretningsorden, 
principprogram og arbejdsprogram. Sådanne ændringsforslag skal være DM’s sekretariat i 
hænde senest seks uger før den fysiske del af kongressamlingen.  
 
2.3 Delegerede og øvrige medlemmer kan inden kongressamlingen stille forslag om vedtægts-
ændringer til optagelse på dagsordenen og behandling på kongressamlingen, jf. DM’s vedtægt 
§21, stk. 2 og 3.  
 
Forslag om vedtægtsændringer skal være DM’s sekretariat i hænde senest seks uger før 
kongressamlingen. 
 
2.4 Resolutionsforslag behandles af kongressen, såfremt mindst seks kongresdelegerede er 
stillere af forslaget. Resolutionsforslag skal indleveres skriftligt og digitalt til en af kongressens 
dirigenter senest på kongressens første dag kl. 18.30. 
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2.5. En kongresresolution er en melding fra kongressen, der adresserer en dagsaktuel 
problemstilling. 
 
2.6. Forud for den skriftlige afstemning om evt. ændringsforslag til DM’s vedtægt, 
reservefondens vedtægt, DM’s principprogram og kongressens forretningsorden, indkalder 
DM’s hovedbestyrelse til digitalt debatmøde, hvor alle ændringsforslag til disse dokumenter kan 
debatteres. På debatmødet, som afholdes højst 1 måned inden den fysiske samling, kan der 
mundtligt fremsættes ændringsforslag til de ændringsforslag, der er indsendt senest seks uger 
inden kongressens fysiske samling. Disse indsendes skriftligt til dirigenterne senest 24 timer efter 
debatmødets afslutning og sættes til skriftlig afstemning, såfremt de indholdsmæssigt holder sig 
inden for det forslag, som ændringen vedrører. Dette vurderes af kongressens dirigenter, jf. §4.1. 
Herefter afholdes der skriftlig afstemning i minimum 4 dage. Ved hvert ændringsforslag samt 
ændringsforslag til ændringsforslag angives forslagsstillers motivation samt DM’s 
hovedbestyrelses indstilling til ændringsforslaget. Kongressen træffer beslutninger efter §4.3.  
 
2.7. DM’s hovedbestyrelse kan i force majeure-tilfælde beslutte, at hele kongressamlingen 
afvikles digitalt.   
 
§ 3 Indkaldelse til møde i kongressen 
 
3.1 Kongressen indkaldes til møde ved direkte fremsendelse af invitation og dagsorden til alle 
delegerede senest én måned før afholdelse af kongressamlingen, jf. DM’s vedtægt § 11, stk. 5. 
 
3.2 Forud for indkaldelse af kongressen til ordinært møde skal tidspunktet for kongressamlingen 
være offentliggjort i DM’s medlemsblad. 
 
3.3. Senest 8 dage før kongressamlingen sendes dagsorden med nødvendige bilag til alle 
delegerede.  
 
§ 4 Kongressamlingens afvikling 
 
4.1 Kongressamlingen ledes af mindst to dirigenter. Dirigenterne aftaler indbyrdes opgave-
fordelingen mellem sig og instruerer de delegerede i, hvordan der begæres taletid. 
 
4.2 Kongressamlingen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de kongresdelegerede er 
til stede, jf. DM’s vedtægt § 11, stk. 6.  
 
4.3 Kongressen træffer jf. DM’s vedtægt §11, stk. 6 beslutning ved simpel stemmeflerhed blandt 
de kongresdelegerede, der fysisk eller digitalt afgiver deres stemme; blanke stemmer medtælles 
ikke. 
 
Kongressamlinger træffer beslutning om ændring af vedtægten ved absolut stemmeflerhed 
blandt de tilstedeværende kongresdelegerede; beslutninger kræver således tilslutning fra over 
halvdelen af de tilstedeværende stemmeberettigede. 
 
Mellem kongressamlinger træffer kongressen beslutning om ændring af vedtægten skriftligt ved 
absolut stemmeflerhed; beslutninger kræver således tilslutning fra over halvdelen af samtlige 
stemmeberettigede. 
 
Afstemninger på kongressamlinger foregår digitalt fra de delegeredes pladser. Hvis 
afstemninger ikke kan gennemføres digitalt, stemmes ved håndsoprækning med stemmekort. 
Hvor det er forsvarligt, skønner dirigenterne, om et forslag er vedtaget eller forkastet; ellers 
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foretages optælling af stemmerne. 
 
4.4 Den enkelte delegeredes taletid i plenum er som udgangspunkt højst 3 minutter pr. dags-
ordenspunkt, og ved andengangsindlæg er taletiden højst 2 minutter. Dirigenterne kan tildele 
oplægsholdere, indledere og gæstetalere længere taletid. Dirigenterne har bemyndigelse til at 
nedjustere den maximale taletid for de delegerede, samt at sætte et loft på antal indlæg, hvis 
dette er nødvendigt for at afvikle kongressen inden for den fastlagte tidsplan. Taletiden kan som 
udgangspunkt ikke sættes til mindre end et minut. 
 
4.5 Dirigenterne skal påse, at den ved godkendelsen af dagsordenen godkendte tidsramme for 
behandlingen af dagsordenspunkterne overholdes. 
 
De delegerede tildeles som udgangspunkt ordet i den rækkefølge, de indtegner sig hos 
dirigenterne. Dirigenterne kan uden for talerlisten give de delegerede ordet til korte replikker. 
Korte replikker skal forholde sig til det aktuelle emne og skal være af afklarende og præciserende 
karakter. Ingen kan få ordet uden dirigenternes tilladelse. 
 
Dirigenterne påser, at talerne holder sig inden for det debatterede dagsordenspunkt og for-
eningens formål og kan skride ind over for overtrædelser af denne forretningsorden med påtale 
og i gentagne tilfælde ved at fratage taleren ordet under det pågældende punkt. 
 
4.6. De kongresdelegerede kan i forbindelse med drøftelse af de enkelte forslag stille 
ændringsforslag. Ændringsforslag skal motiveres af forslagsstilleren. Ændringsforslag skal 
indholdsmæssigt holde sig inden for det forslag, som ændringen vedrører. Overholder 
ændringsforslaget ikke dette, er det i realiteten et nyt forslag, som derfor ikke kan fremmes på 
den indeværende kongressamling. Dette vurderes på stedet af dirigenterne. 
 
Det er ikke muligt at stille forslag til vedtægtsændringer senere end seks uger før en 
kongressamling. 
 
Det er ikke muligt at stille ændringsforslag til forslag til forretningsorden, principprogram og 
arbejdsprogram senere end seks uger før den fysiske del af kongressamlingen. De 
kongresdelegerede kan i forbindelse med drøftelse af de enkelte forslag stille ændringsforslag 
til de ændringsforslag, som er indkommet seks uger før den fysiske del af kongressamlingen. 
Sådanne ændringsforslag behandles efter reglerne for øvrige ændringsforslag. 
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Dirigenterne kan beslutte, at ændringsforslag til ændringsforslag skal afleveres skriftligt til 
dirigenterne inden for en af dem fastsat frist. Dirigenterne kan i den forbindelse beslutte, at 
behandlingen af dagsordenspunktet afbrydes og udsættes til en 2. behandling på et senere 
tidspunkt efter fristens udløb. Efter den af dirigenterne fastsatte frist kan der ikke stilles yderligere 
ændringsforslag. Der kan således ikke stilles ændringsforslag under en 2. behandling.  
 
Når debatten om et forslag er afsluttet på den fysiske del af kongressamlingen spørger 
dirigenten, om der ønskes afstemning. Der kan herefter ikke stilles yderligere ændringsforslag. 
Hvis der ikke ønskes afstemning, betragtes det fremlagte forslag med ændringsforslag som 
vedtaget. 
 
Dirigenterne fastlægger proceduren for afstemning om forslag.  
 
Hvis der ønskes afstemning, afholdes afstemningen om punktet som udgangspunkt samlet. Hvis 
en delegeret ønsker delt afstemning af hele/dele af forslaget, fastlægger dirigenterne 
rækkefølgen af afstemningerne om forslagene samt eventuelle ændringsforslag og 
underændringsforslag til disse. 
 
Hvis der af tekniske grunde ikke kan stemmes digitalt på den fysiske samling, stemmer de 
delegerede ved at række et ark med deres delegeretnummer i vejret. Hvis dirigenterne vurderer, 
at der er behov for at tælle stemmer, udpeges en stemmetæller ved hvert bord. Stemmetælleren 
udpeges efter placering ved bordet. Stemmetælleren tæller bordets stemmer sammen og 
overleverer dem til stemmeudvalget, som består af 1 HB-udpeget HB-medlem og 2 chefer fra 
sekretariatet. Disse tæller stemmerne sammen og overleverer resultatet til dirigenterne. 
 
4.7 Der udarbejdes et beslutningsreferat af kongressen. Referatet tilsendes de delegerede 
senest to uger efter kongressens afslutning. Referatet betragtes herefter som godkendt. 
Eventuelle bemærkninger tilføjes referatet, som offentliggøres på DM´s hjemmeside. 
 
§ 5 Perioden mellem kongressamlinger 
 
5.1 Kongressen kan mellem to kongressamlinger indkaldes til ekstraordinære samlinger af DM’s 
hovedbestyrelse. Ekstraordinære samlinger skal desuden finde sted, hvis 50 kongresdelegerede 
eller 300 ordinære medlemmer skriftligt anmoder hovedbestyrelsen om det, jf. DM’s vedtægt § 
11, stk. 4. 
 
5.2 Mellem to kongressamlinger kan kongressen desuden på skriftligt grundlag træffe 
beslutning i kongres-anliggender af hastende karakter, jf. DM’s vedtægt § 11, stk. 9. 
 
§ 6 Ikrafttræden 
 
6.1. Forretningsordenen træder i kraft, når kongressen har vedtaget den. Forretningsordenen er 
gældende på tværs af delegeredes udpegningsperioder frem til vedtagelsen af en ny 
forretningsorden. 
 
              

    Vedtaget af DM’s kongres d. 29. maj 2022 


