FORRETNINGSORDEN
for
Rådsmøde, Årsmøde og Fællesmøde i
DANSKE KIRKERS RÅD

Indledning
Danske Kirkers Råd består i henhold til sine vedtægter1 af:
- Rådet med en række kirkesamfund i sin medlemskreds. Rådet er Danske Kirkers Råds øverste myndighed (§4, stk. 1).
- Økumenisk Forum med en række organisationer, folkekirkelige stifter mm. i sin medlemskreds. Økumenisk Forum vælger et Stående Udvalg på 5 repræsentanter, der desuden sidder
med i Rådet (§6, stk. 1).
Rådet mødes mindst 2 gange om året alene samt ved Årsmødet i første halvdel af året og Fællesmødet i anden halvdel af året (§4, stk. 4-5). Ved Årsmødet og Fællesmødet deltager desuden Økumenisk Forum og kredsen af Danske Kirkedages Venner.
Ved Årsmødet godkender Rådet Årsberetning og Årsregnskab og vælger revisor (§4, stk. 4).
Desuden er der ved Årsmødet valg til:
- Forretningsudvalget af 6 repræsentanter for Rådet og 1 repræsentant for Stående Udvalg
- Stående Udvalg af 5 repræsentanter for Økumenisk Forum
- Landskomiteen for Danske Kirkedage med repræsentanter fra medlemskredsen i Rådet,
Økumenisk Forum og Danske Kirkedages Venner.
Ved Fællesmødet godkender Rådet budgettet for det efterfølgende år (§4, stk. 5).
Disse valg er beskrevet i Vedtægterne for Danske Kirkers Råd (2021).

1.

Konstituering

1.1

Indholdet af mødets dagsorden fremgår af organisationens vedtægter, men kan udbygges
efter behov (§4). Mødet ledes af en dirigent. Referat udarbejdes af sekretariatet.

1.2

Forretningsudvalget fremsætter forslag til valg af dirigent, der vælges med simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.

1.3

Dirigenten påser, at indkaldelsen til rådsmødet er sket i overensstemmelse med organisationens vedtægter og leder herefter mødet og træffer alle beslutninger om procedurespørgsmål.
Dirigenten kan tillige afgøre alle fortolkningsspørgsmål.

2.

Mødeindkaldelse

1

Der henvises til vedtægternes paragraffer i forretningsorden nedenfor.

1

2.1

Med mindst en måneds varsel udsender generalsekretæren på vegne af Forretningsudvalget
mødeindkaldelse med tid og sted for mødet samt en foreløbig dagsorden (§4, stk. 3). Udsendelsen af endelig dagsorden med tilhørende materiale og bilag udsendes senest 7 dage før
mødets afholdelse.

2.3

Senest 1 uge før mødet skal medlemmerne meddele sekretariatet, hvilke personer der repræsenterer det pågældende medlem på rådsmødet. Alle udpegede repræsentanter for medlemmerne har hver en stemme og har taleret på rådsmødet. Hvert medlem kan være repræsenteret ved op til 2 repræsentanter (§3, stk. 3). Disse har stemmeret i overensstemmelse med
vedtægterne. Desuden kan der inviteres gæster til møderne.

2.4

Generalsekretæren deltager altid ved møderne. Denne og øvrige ansatte fra sekretariatet har
ikke stemmeret, men taleret ved møderne.

3.

Valg

3.1

Valg i Danske Kirkers Råd sker som det følger af vedtægterne.

3.2

Formanden for Danske Kirkers Råd er på valg hvert tredje år (§5, stk. 3). Når formanden er
på valg, kan både forretningsudvalget og medlemmerne fremsætte forslag til formandskandidater. Forslag fra medlemmer skal være sekretariatet i hænde senest 14 dage før rådsmødet. Forretningsudvalget opstiller en liste over de foreslåede kandidater med angivelse af
forslagsstillerne. Denne liste skal fremgå af udsendte dagsorden.
Kun Rådets repræsentanter vælger formanden.

3.3

Valg til Forretningsudvalget sker på Årsmødet (§5). Navne på kandidater til Forretningsudvalget skal være sekretariatet i hænde senest 14 dage inden mødet og vil blive sendt ud med
dagsorden. Der skal sikres økumenisk bredde i Forretningsudvalget. Dette sker bl.a. ved at
formand og næstformand ikke repræsenterer samme kirkesamfund. Desuden bør der tilstræbes en kønsmæssig balance i Forretningsudvalget.
Kun Rådets repræsentanter vælger medlemmer af Forretningsudvalget med undtagelse af
den ene repræsentant for Stående Udvalg, som vælges af Økumenisk Forum (§5, stk. 1-2).

3.4

Valg til Stående Udvalg sker på Årsmødet (§6, stk. 2). Navne på kandidater til Stående Udvalg skal være sekretariatet i hænde senest 14 dage inden mødet og vil blive sendt ud med
dagsorden. Der bør tilstræbes en økumenisk/organisatorisk bredde i Stående Udvalg. Desuden bør der tilstræbes en kønsmæssig balance i Stående Udvalg (§6, stk. 2).
Kun Økumenisk Forums repræsentanter vælger medlemmer af Stående Udvalg.

3.5

Valg til Landskomiteen for Danske Kirkedage sker på Årsmødet (§7). Navne på kandidater
til Landskomiteen for Danske Kirkedage skal være sekretariatet i hænde senest 14 dage inden mødet og vil blive sendt ud med dagsorden. Der bør tilstræbes en økumenisk/organisatorisk bredde i Landskomiteen for Danske Kirkedage. Desuden bør der tilstræbes en kønsmæssig balance.
Både repræsentanter fra Rådet og Økumenisk Forum vælger medlemmer af Landskomiteen
(§7, stk. 1).
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4.

Beslutningsdygtighed, stemmeflertal

4.1

Afstemninger foregår ved håndsoprækning medmindre forretningsudvalget eller fem repræsentanter begærer skriftlig afstemning.

4.2

Alle behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte med
stemmeret iflg. vedtægterne (herunder eventuelle fremmødte online).

4.3

Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af dets medlemmer er til stede (§4, stk. 2).

5.

Forslag fremsat af medlemmer

5.1

Forslag med fyldestgørende begrundelse fremsendes til sekretariatet senest 14 dage inden
mødet, så det kan blive udsendt som bilag med dagsorden.

5.2

Forslag til vedtægtsændringer eller opløsning skal af medlemmer fremsættes senest 4 måneder før et møde og udsendes af sekretariatet sammen med indkaldelsen til mødet.

6.

Forhandlingsprotokol

6.1

Over forhandlingerne og beslutningerne på mødet skal der senest 4 uger efter rådsmødet
udarbejdes en protokol. Denne udarbejdes af generalsekretæren eller en ansat ved sekretariatet. Protokollen sendes til fremmødte med mulighed for rettelser/kommentarer. 14 dage efter
udsendelse betragtes protokollen som godkendt med eventuelle rettelser. Derefter udsendes
protokollen til medlemmerne og lægger på Danske Kirkers Råds hjemmeside

7.

Ændring af forretningsorden

7.1

Forretningsordenen kan efter forudgående skriftligt forslag fra mindst 2 medlemmer ændres
af et flertal af Rådets tilstedeværende repræsentanter.

Godkendt af Rådet på sit møde
Den 15. september 2022
København
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