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Förslag till arbetsordning
Detta är en arbetsordning. Den beskriver hur förbundsstämman går till med regler som ska följas
av deltagarna. Arbetsordningen förklarar vad respektive deltagare har för rättigheter och
skyldigheter under stämman. Till skillnad från dagordningen som säger vad som ska tas upp på
stämman, säger arbetsordningen hur stämman går till. Arbetsordningen �år inte gå emot
förbundets stadgar. Stadgarna har därför legat till grund för framtagandet av arbetsordningen.

1. Närvarorätt, yttranderätt och yrkanderätt 
● Närvaro sker genom fysiskt deltagande på plats. Digital närvaro är ej möjlig.

● Yttranderätt tillfaller alla medlemmar som är på plats samt av förbundet särskilt
inbjudna gäster. 

● Närvarorätt tillfaller alla som bjudits in genom ombudssystemet, mötespresidium samt
av förbundet särskilt inbjudna gäster.  

● Yrkanderätt/förslagsrätt samt rösträtt tillfaller samtliga lokalavdelningar samt
förbundsstyrelsen. Alla lokalavdelningar äger en röst vardera. Förbundsstyrelsen äger en
röst.

● Begäran om ordet sker genom anmälan direkt till stämmosekreterare eller
stämmoordförande. Talarlista förs av dessa, och talarlistan följer i den ordning som
deltagarna begärt om ordet.  

2. Votering, omröstning och val 
● Omröstning sker i första hand genom uppräckning av röstkort. Om någon däre�er begär

votering ska rösträkning genomföras.  

● Enkel majoritet gäller vid omröstning, om ej annat föreskrivs i stadgarna. Mer än häl�en
av rösterna krävs alltså för att ett förslag ska vinna.  

● Vid lika röstetal hålls en extra omröstning. Om lika röstetal uppstår även e�er en andra
omröstning vinner huvudförslaget.

● Man �år inte rösta för någon annan än sig själv, man �år alltså inte rösta med fullmakt. 

● Förbundsstyrelsen �år inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för
vilken styrelsen är ansvarig, eller vid val av revisor.

Vid personval gäller att: 
● Omröstning som gäller personval ska ske med slutna röstsedlar om någon begär det.
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● Varje person som ska väljas måste �å egen majoritet, alltså mer än häl�en av rösterna. 

● Vid lika röstetal hålls en extra omröstning. Om lika röstetal uppstår även e�er en andra
omröstning sker avgörandet genom lottning.

● Valbara till förbundsstyrelsen är alla medlemmar som inte är avstängda eller sitter i
valberedningen.

● Nominering av kandidater till styrelseledamöter, revisorer och valberedning avslutas på
förbundsstämman. Samtliga medlemmar äger rätt att inkomma med nomineringar.

● Valberedningen ska vara minst två stycken till antalet.

● Revisorerna ska vara minst två stycken till antalet, varav en lekmannarevisor och en
auktoriserad revisor.

● Förbundsstyrelsen ska vara minst fem till antalet, varav en förbundsordförande och en
vice förbundsordförande.

3. Debattregler 
  

● Tidsbegränsning för talartid i talarstolen är 2 minuter. Vid föredragande av huvudförslag
�nns det ingen tidsbegränsning i talarstolen.  

● Reservation (anmälan om avvikande mening mot fattade beslut), måste omedelbart
anmälas e�er det att beslut fattats, samt inlämnas skri�ligen till fungerande sekreterare
eller ordförande. 

● Vad gäller motioner så har motionären rätt att föredra motionen före det att
förbundsstyrelsens föredragande �år ordet. Motionärens yrkande är därför huvudförslag. 

● Replik kan begäras om man i talarstolen blivit apostroferad (nämnd vid namn) eller om
det tydligt framgår att man blivit omtalad i talarstolen. Det är stämmoordförandens
uppgi� att bevilja en replikbegäran. Replikski�en kan högst ske i en omgång.  

● Ordningsfråga och sakupplysning kan begäras när som helst och går alltid före i
talarlistan. Ordningsfråga är till exempel begäran om streck i debatten eller föreslagen
paus i mötet. Sakupplysning är till exempel om man inte förstår något som personen i
talarstolen säger.  

● Man ska hålla god ton i talarstolen och använda ett vårdat språk.  

● Förstagångstalare i debatt går före i talarlistan.

● Vid pläderingar är det endast tillåtet att plädera till fördel för en kandidat. Därmed är
det inte tillåtet att tala illa om eller tala emot någon kandidat.  

Förbundsstyrelsen föreslår 
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att förbundss�ämman an�ar ovans�ående som arbetsordning för förbundss�ämman. 


