How to ATUMUN
Kort forklaring af Rules of Procedure (RoP), så du nemt kan få et overblik samt kort beskrivelse af
andet etikette. Alle termer er beskrevet i detaljer i RoP, hvis du har brug for yderligere uddybning.

Før mødestart
De to chairs er ordstyrere og
styrer slagets gang. De
tiltales "Honoured chairs"

- Læs Study Guide
- Læs dit lands Position Paper
- Evt. læs op på andres PP

Role Call

Dig og de andre delegerede
repræsenterer et land og ikke jer
selv. "We, (landet i repræsenterer),
are of the opinion" etc". Brug aldrig
"I/jeg". De andre tiltales
"Distinguished Delegates"

Present - Du er til stede.
Present and voting - Du er til stede og
skal stemme i alle substantial votes.
Kommer du for sent skal du skrive en note
med undskyldning til Chairs.

Speakers list

Voting procedure

Når du er færdig med at snakke og der er
ekstra tid har du 3 muligheder:

Procedural vote - Her skal alle delegerede
stemme, og mindst halvdelen skal stemme
for. Alle motions og introduktion af dratt
resolutions og amendments stemmes om.

Yield to another delegate - Du giver den
resterende tid til et andet land.

Substantial vote - Her skal de delegerede
som meldte "Present and voting" ved role
call stemme, mens resterende lande må.
Dette kræver 2/3 flertal og foregår ved
afstemning om amendments og DF.

Yield to points ol information• I den
resterende tid må du stilles spørgsmål.
Yield to the chair- Talerlisten fortsætter

Point of...

Motion to...

parliamentary inquiry - spørgsmål til�
om debatten eller RoP.
personal privilege - Hvis noget har
resulteret i ubehag, og dette kan ændres
(åbne et vindue etc.)
order - Hvis chairs ikke følger RoP.
Right ol reply - En anden delegeret/land
har fornærmet dit lands suverænitet. Dette
skal skriftligt leveres til chairs.

introduce dralt resolution - En dratt
resolutions kan først debatteres når den er
blevet introduceret. En DF kan introduceres
når min. 1/5 af kommiteen har underskrevet.
introduce amendments• Du kan tilføje,
slette eller ændre i "clauses·. De skal være
modtaget af chairs forinden.
suspend the debate - En midlertidig pause i
komiteen - fx. frokostpause.
close the debate - Der stemmes, om hvilke
resolutions skal vedtages

Motion for...
a moderated caucus: En formel debat om
et specifikt emne.
Du skal specificere tid, taletid og emne.
a unmoderated caucus: Uformel debat
hvor man bl.a. kan skrive dratt resolutions
Du skal specificere længde.
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reorder draft resolution - Dette ændrer
rækkefølgen ift. hvilken resolution der
stemmes på først.
divide the question - Alle operative clauses
stemmes på individuelt.
adjourn the debate - Dette afslutter officielt
alt arbejdet i komiteen.
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