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PM FÖR ARBETS- OCH BESLUTSORDNING VID SVENSKA
VORSTEHKLUBBENS FULLMÄKTIGEMÖTEN
Ansvarig för uppdatering: Ordföranden
Yttranden

Varje delegat upptagen i röstlängd har rätt att yttra sig och ställa förslag vid fullmäktigemötet.
Närvarorätt mm avseende övriga personer regleras i stadgarnas 7§ 6mom.
Reservation

Varje röstberättigad har rätt att reservera sig mot fattade beslut. Andra personers rätt att få avvikande
mening antecknad i protokollet regleras i stadgarnas 7§ 6mom.
Reservation till fullmäktigemötets beslut i ett ärende ska bekräftas skriftligt, och den skrivna
reservationen, behörigen undertecknad, ska vara inlämnad till mötesordföranden och av denne
anmälas innan mötet förklaras avslutat.
Diskussionsordning

Ordet begärs genom handuppräckning, och fördelas av mötesordföranden.
Förslag ska, för att kunna upptas till behandling, vara skriftligen avfattat.
Replik

Den som blir direkt angripen i diskussionen har rätt att begära replik, som bryter talarordningen. Den
på vilken replik begärts har rätt till en motreplik. Repliklängden får inte överstiga en minut.
Röstlängd

Berättigade att delta i beslut är de delegater som finns förtecknade i den röstlängd som efter justering
fastställts av fullmäktigemötet. Varje närvarande delegat har en röst.
I enlighet med SVK:s stadgar är fullmaktsröstning inte tillåten. Fullmäktigemötet fattar beslut endast
i ärenden som föranmälts, d.v.s. stadgeenliga ärenden, av huvudstyrelsen väckta frågor samt
motioner. Efter särskilt beslut kan dock ytterligare ärende upptas till behandling (se 7§ 7mom).
Sådant ärende ska anmälas innan dagordningen fastställs.
Motioner

Vid behandling av motioner kommer ordet att ges i tur och ordning till: Huvudstyrelsen, motionären,
fullmäktigedelegaterna (ordet fritt).
Beslut

När talarlistan gåtts igenom justerar ordföranden lagda förslag. Sedan samtliga förslag visat sig rätt
uppfattade ställs proposition på huruvida överläggningen i ärendet är avslutat. Sedan detta skett kan
ingen erhålla ordet för annat än ordningsfråga.
Därefter föreslår ordföranden propositionsordning för beslutet, vilken ska godkännas av fullmäktigemötet. Den propositionsordning som kommer att användas är den gängse i föreningslivet, varvid de

Bilaga 16, PM Fullmäktigemöte

Rev 131123

olika förslagen ställs mot varandra. När ordföranden, efter fastställd propositionsordning, frågar på
de olika förslagen tas alltid huvudstyrelsens förslag först.
Votering

Om votering begärts görs först en försöksvotering. Undantag görs dock om sluten votering begärts.
Försöksvotering genomförs så att ordföranden med användande av den tidigare fastställda
propositionsordningen ber de röstberättigade att räcka upp en hand så att en översiktlig
majoritetsbedömning kan ske. Om utfallet är klart frågar ordföranden om voteringen vidhålls. Om
ingen vidhåller votering tas beslutet.
Vid lika röstetal har tjänstgörande ordförande utslagsröst, men om denne inte har rösträtt avgörs
frågan genom lottning. Om vid röstning medslutna sedlar röstetalet blir lika avgörs ärendet genom
lottning.
Val

Vid val frågas på samtliga föreslagna kandidater. All omröstning vid fullmäktigemötet sker öppet
såvida inte sluten omröstning begärts.
Vid val med slutna sedlar ska varje valsedel innehålla lika många namn som det antal ledamöter som
ska väljas. Vid val med slutna sedlar får valsedel inte uppta andra namn än de som ställts under
proposition, inte heller får fler eller färre antal namn än det antal som ska väljas anges på röstsedel.
Om detta sker förklaras röstsedeln ogiltig.
Den/de som får flest röster förklaras vald/valda. Vid lika röstetal vid val avgör lotten.
Majoritet

I sakfrågor tillämpas enkel majoritet. Kvalificerad majoritet tillämpas där stadgarna så kräver. Vid
personval tillämpas relativ majoritet.
Huvudyrkande

Huvudstyrelsens förslag betraktas alltid som huvudförslag. Observera att också om det är ett
motionsärende som är ursprungsförslaget ställs alltid styrelsens yttrande över motionen först.
Tilläggsyrkande

Den som framför ett tilläggsyrkande ska anses yrka bifall till huvudförslaget men yrkar att
huvudförslaget ska kompletteras.

NÅGOT FÖR ORDFÖRANDEN ATT TÄNKA PÅ
Om beslut i en regelfråga (inkl. championatregler etc.) blir aktuellt – klargör för delegaterna de stora
olägenheter detta kommer att medföra för ev. framtida regeländringar, eftersom ju ett beslut fattat av
fullmäktigemötet kan ändras endast av ett framtida fullmäktigemöte! Det underlättar om
fullmäktigemötet således inte fattar beslut i sak, utan ”uppdrar till styrelsen att…”.

