
Arbetsordning för digital
förbundsstämma
Teknikanvändning
Mötesdeltagare ska slå av sina mickar när de inte talar, för att undvika störande bakgrundsljud.
För att undvika rundgång eller ekon är det bra att använda hörlurar med mikrofon.
Mötesdeltagare �år gärna ha på kameran, men det är inget krav.

Begära ordet
För att �å tala använder mötesdeltagaren funktionen “räck upp handen” i mötesverktyget Google
Meets. Mötesordförande fördelar ordet.

Beslut
Beslut fattas med enkel majoritet, undantaget stadgeändringar som fattas med två tredjedelars
majoritet (Stadgar, 12 § Mom.1)

Omröstning
När mötet är redo att gå till beslut sker omröstning genom muntlig acklamation. Om
mötesordföranden inte tycker det ger ett tydligt utslag sker omröstning i chatten. I sista hand
räknar rösträknarna rösterna.

Votering
Om en mötesdeltagare tycker att mötesordföranden har räknat rösterna fel, tekniskt fel uppstår
eller av annat skäl vill att en omröstning ska tas om, kan den skriva “votering” i chatten eller säga
det. Röstning sker då på nytt. Röstsi�ror ska vid votering noteras i protokollet. Om en
mötesdeltagare e�er detta ändå inte är nöjd kan den återigen säga eller skriva votering och då
tas omröstningen igen och räknas av rösträknarna.

Sluten omröstning
Sluten omröstning sker alltid vid personval när det �nns �er kandidater än antalet platser som
ska tillsättas. Vid övriga val ska sluten omröstning genomföras om någon mötesdeltagare begär
det. Sluten omröstning sker genom att mötesdeltagarna röstar anonymt i ett Google forms.
Resultatet sammanställs av rösträknarna och skickas till mötesordföranden, med en skärmdump
från Google forms.

Ordningsfråga
Om en mötesdeltagare inte förstår beslutsprocessen, har tekniska frågor eller helt enkelt vill att
mötet exempelvis tar en paus, kan deltagaren begära en ordningsfråga genom att skriva det i
chatten. Ordningsfrågor gör före talarlistan.



Kandidatpresentationer och pläderingar
Inför personval kan kandidaterna argumentera för varför de borde väljas, och övriga
mötesdeltagare argumentera för den eller de kandidater de vill ska väljas. Det är inte tillåtet med
negativa pläderingar, dvs att tala emot en kandidat.

Rösträtt, förslagsrätt och yttranderätt
Medlemmar har rätt att i alla frågor yttra sig, lä�a förslag och rösta. Förslag ska inkomma
skri�ligt genom chatten. Styrelsen har rätt att i alla frågor yttra sig och lä�a förslag.
Styrelseledamöter för rösta i egenskap av medlemmar, men �år inte rösta i frågor om
ansvarsfrihet för avgående styrelse eller val av revisor. Revisorerna har rätt att yttra sig i alla
frågor och lä�a förslag i alla frågor som rör föregående års verksamhet. Valberedningen har rätt
att yttra sig och lä�a förslag i frågor om val. Om revisorerna eller valberedningen också är
medlemmar har de samma mötesrättigheter som andra medlemmar. Förbundschefen har rätt att
yttra sig i frågor som rör kansliets arbete.


