
Förslag till Arbetsordning förbundsstämman 2017 
 

Begära ordet 

Begäran om ordet sker via den läsplatta som ombuden erhåller i samband med att stämman öppnas. 

Talartiden för debattinlägg begränsas till fem minuter om inte annat beslutas. 

 

Inlämning av förslag till stämman 

Förslag till stämman lämnas via den läsplatta som ombuden erhåller i samband med att stämman 

öppnas. 

Förslag kan lämnas till varje punkt på dagordningen efter det att stämman öppnats. Det går också att, 

i läsplattan, se förslag som lämnats in av andra. 

 

Förslagsrätt 

Ombud och förbundsstyrelsens ledamöter har förslagsrätt. Förbundets revisorer har förslagsrätt. 

Förbundets valberedning har förslagsrätt under valärenden.  

 

Yttranderätt 

De som har förslagsrätt har även yttranderätt. Generalsekreteraren och annan anställd på 

Reumatikerförbundets kansli har yttranderätt i frågor, där de normalt är föredragande i styrelsen. 

 

Rösträtt 

Ombud och förbundsstyrelsens ledamöter har rösträtt. Ledamöter i förbundsstyrelsen har inte 

rösträtt i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

Röstning 

Röstning sker först med försöksvotering, genom handuppräckning. Om omröstning begärs sker 

omröstning via läsplattan. 

Sluten omröstning sker via läsplattan. Stämmoordförande har utslagsröst vid lika röstetal vid sluten 

och öppen omröstning. 

Begär ombud votering i personval ska alltid sluten omröstning ske. Vid personval avgör lottning i 

händelse av lika röstetal. 

 

Reservation 

Alla reservationer ska lämnas in skriftligt, före förbundsstämmans avslut. 

 

 



 

Val och nomineringar 

Tidigare nominerade personer utöver valberedningens förslag skall nomineras på nytt under 

stämman för att tas upp till behandling. 

Tiden för omnominering utgår lördagen den 3 juni 2017 kl. 13.00. 

Nomineringar ska lämnas in via läsplattan som ombuden erhåller i samband med att stämman 

öppnas.  

Vidare måste den som är nominerad till ledamot i styrelsen vara medveten om att på grund av SI:s 

(Svensk Insamlingskontroll) regler kommer förbundet att inhämta kreditupplysning på den som 

accepterat nominering för att säkerställa att inga betalningsanmärkningar finns. 

 

Motionshantering  

Förbundsstyrelsen behandlar inkomna motioner och gör utlåtanden över dessa. Styrelsens utlåtande 

sammanfattas i ett förslag till beslut. Varje motion skall få svar och de vanligaste formerna är att en 

motions att-sats bifalls, avslås eller anses besvarad. Förbundsstyrelsen har vid sin behandling av 

motionerna utgått från denna praxis.  

Bifall till en motions att-sats innebär att styrelsen anser att förbundsstämman bör ställa sig bakom 

motionen precis som att-satsen är formulerad.  

Avslag föreslås normalt om styrelsen inte delar grunduppfattningen i motionen eller dess att-satser.  

Anses besvarad. Detta begrepp används när styrelsen instämmer i delar av motionen eller har 

förståelse för den inriktning som motionen uttrycker. Samtidigt kan styrelsen bedöma att man inte 

bör bifalla motionen eftersom dess krav redan är tillgodosedda genom andra beslut. Begreppet kan 

också användas när styrelsen föreslår en annan hantering av motionens förslag.  

 

Förbundsstämmans behandling av motionerna  

När motionerna behandlas utgår tjänstgörande stämmoordförande från styrelsens förslag. Formellt 

finns endast styrelsens förslag fram tills dess att någon föreslår något annat. Den som vill att en 

motion ska få ett annat svar än styrelsens förslag måste därför yrka detta. Det bör observeras att 

man inte kan föreslå eller göra ändringar i en motion.  

Eventuella tilläggs- eller ändringsförslag måste också ligga inom ramen för vad motionen eller 

styrelsens förslag behandlar. Man kan alltså inte ta upp nya förslag eller ämnen som inte finns med i 

motionen eller i styrelsens utlåtande. 

Frånvaro 

Ombud som frånträder sitt uppdrag, under hela eller delar av förbundsstämmans förhandlingar, skall 

via läsplattan, begära permission, som ska godkännas av mötespresidium. 

 

Teknik 

Om du har problem med tekniken, kan du lämna in begäran om ordet, förslag och nominering 

skriftligen. 


