
FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTERRÅDET I VIA 

2021/2022 

Denne forretningsorden er underordnet Studenterrådet i VIAs vedtægter. 

Forretningsordenen er vedtaget på Studenterrådets 2. møde d. 15. april 2021. 

Punkt 1: Indkaldelse 

1.1. Et medlem af Studenterrådets bestyrelse kan ved henvendelse til formandsskabet få et punkt på 

Studenterrådets dagsorden. 

Punkt 2: Beslutningsprocedure 

2.1. En beslutning træffes ved, at flere stemmer for end imod. 

2.2. Ved afstemninger kan ordstyrer aflæse rummet og beslutte at en afstemning ikke er nødvendig 

pga. stor enighed til mødet. Denne beslutning kan dog nedstemmes af ethvert medlem af 

Studenterrådet i VIA. 

2.3. Alle afstemninger, personvalg undtaget, afgøres ved håndsoprækning. 

Stk. 2. Personvalg afgøres ved hemmelig og skriftlig afstemning. 

2.4. Enhver stemmeafgiver kan kræve sin egen stemme, samtlige medlemmers stemmer eller 

stemmetallene ført til referat. 

Punkt 3: Mødernes afvikling 

3.1. Mødet ledes af en ordstyrer, som har følgende opgaver på mødet: 

- Ordstyreren har ud over ledelsen af mødet til opgave at sikre, at Studenterrådet i VIA’s 

vedtægter, forretningsorden samt mødets dagsorden overholdes. 

- Ordstyreren sørger for at der indlægges 5-10 minutters pause som minimum hvert femte 

kvarter og en længere pause som minimum hver fjerde time. 

- Ordstyreren kan føre talerliste. Taleren begæres orden i den rækkefølge, som denne har 

indtegnet sig. Ingen kan stå̊ mere end én gang på talerlisten ad gangen. Ordstyreren kan 

foreslå̊ en generel afkortning af taletiden samt lukke for indtegning på talerlisten. 

- Ordstyreren kan til enhver tid afsættes ved almindeligt flertal. 

3.2. Studenterrådet i VIA’s medlemmer skal have kamera tændt under afholdelse af online møder, 

pauser undtaget. 

3.3. Studenterrådet i VIA’s medlemmer skal have mikrofon slukket, undtaget når man af ordstyreren 

har fået begæret ordet. 

Punkt 4: Øvrige bestemmelser 



4.1. Forretningsordenen kan altid revideres af Studenterrådet i VIA’s bestyrelse. Ændringer træder i 

kraft ved mødets afslutning. 

4.2. Studenterrådet i VIA’s møde kan dispensere fra forretningsordenen med 3/4-flertal. Der kan dog 

ikke dispenseres fra punkt 1.1 og 4.1. 

4.3. Ved personvalg med flere kandidater er det kutyme ikke at klappe efter endt afstemning. eller 

anvende andre former for tilkendegivelser. 


