Bilaga till styrelseprotokoll FS 6 2015 § 104

Mötesregler och arbetsformer för förbundsmötet
Förslag
Varje beslut på Förbundsmötet fattas efter förslag från person med förslagsrätt eller styrelsen.

Närvaro-, förslags- och yttranderätt
Följande personer har närvaro- och yttranderätt:


Avgången ledamot i SHIF/SPKs styrelse i fråga om ansvarsfrihet för dennes förvaltning.

Följande personer har dessutom, förutom närvaro och yttranderätt, även förslagsrätt:





Ledamöter i SHIF/SPKs styrelse
Valda revisorer i fråga om deras granskning
Valberedningens ledamöter i fråga om val som de förberett
Ombud

Av SHIF/SPKs styrelse inbjudna gäster har närvaro- och yttranderätt. Dessa gäster kan närvara delar
av eller hela helgen. Förbundsmötet kan besluta att ge ytterligare personer närvaro- och
yttranderätt.
Rösträtt tillkommer ombud. Ingen har rätt att rösta i frågor som rör egen förvaltning eller eget
arvode.

Mötesordförande och sekreterare
Förbundsmötet väljer sin ordförande. Valberedningen lägger ett förslag på person/er med högt
förtroende och erfarenhet av att leda större möten. Ordförande har till uppgift att leda
Förbundsmötet. De ska hålla ordning på arbetsformerna och har ansvar för att samtliga ombud kan
hänga med i beslutsfattandet. Mötesordförandena bör inte öppet stödja någon uppfattning om
sakfrågorna som behandlas av förbundsmötet. Detta betyder inte att mötesordförandena inte får ha
någon åsikt. Däremot får de inte aktivt agera i den ena eller andra riktningen under förbundsmötet.
Stämman väljer även sin sekreterare. Valberedningen lägger förslag på en person. Sekreteraren har
till uppgift att föra protokoll över förbundsmötets beslut.

Röstning
Ur förbundets stadgar 1 kap. § 13





Om inte annat följer av dessa stadgar avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel
majoritet. För beslut i sakfrågor erfordras absolut majoritet, varmed menas mer än hälften av
antalet avgivna röster. Val avgörs genom relativ majoritet, varmed menas att den (de) som
erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till
antalet avgivna röster.
Omröstning ska ske öppet, dock ska val ske slutet om röstberättigat ombud så begär.
Vid omröstning, som inte avser val, ska vid lika röstetal gälla det förslag som biträds av
ordföranden om denne är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad, avgör lotten.
Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Mötesordförande ställer fråga till omröstning vartefter röstning sker enligt följande.
1. Acklamation – muntlig omröstning, ordföranden avgör om det blev ett ja eller nej.
2. Votering – röstning med röstkort, ordföranden avgör om det blev ett ja eller nej.
3. Rösträkning – röstning med röstkort, rösträknarna räknar och avgör om det blev ett ja eller
nej. Rösträknarna får inte prata med varandra innan mötesordförandena redovisat
resultatet.
4. Röstgranskning – ombuden får en och en avlägga sin röst muntligt, rösterna kontrolleras mot
röstlängden.
Om ett ombud inte håller med om mötesordförandens bedömning kan ombudet säga ifrån och då
genomförs en noggrannare omröstning. En noggrannare omröstning begärs genom att man
roparnamnet på nästa typ av omröstning, efter en acklamation ropar man alltså votering och
därefter rösträkning.
Det finns också en omröstningsvariant som heter sluten omröstning. I fråga om personval kan beslut
fattas med sluten omröstning om mötespresidiet eller någon röstberättigad begär det. Då markeras
på särskilt framtagna röstsedlar den/de kandidater som ombudet önskar rösta på. Röstsedel måste
innehålla det antal namn som valet avser för att vara giltig – om det till exempel är fyra
styrelseledamöter som ska väljas på 4 år måste fyra namn prickas för.

Arbetsformer för Förbundsmötet 2015
Det är många och viktiga frågor som ska behandlas på årets förbundsmöte. Det är viktigt att vi har ett
bra underlag till de föreslagna beslutsdelarna av mötet som sker i plenum. På så sätt kan vi undvika
krångliga och svåra propositionsordningar och omröstningar. Därför genomförs huvuddelen av
förbundsmötets diskussioner i form av ett Påverkanstorg.

Påverkanstorg för demokrati och jämställdhet
Förbundsmötet öppnas på lördagsmorgonen. Efter de inledande punkterna får alla en kort
information om hur årets påverkanstorg är tänkt att fungera.

Påverkanstorget öppnar
När information om förbundsmötets arbetsformer är given och eventuellt några punkter behandlats
(till exempel mötesformalia samt propositionen om namnbyte), pausas (ajourneras) förbundsmötet
och påverkanstorget öppnar.
På påverkanstorget har alla närvarande rätt att delta i diskussionerna, men det är bara ombud,
styrelse, valberedning och revisorer som har rätt att lämna förslag. Alla deltagare kan lämna skriftliga
inlägg men för att de ska behandlas under förhandlingarna i plenum krävs att ett ombud lägger fram
inlägget som ett förslag innan påverkanstorget stänger.
Påverkanstorget genomförs med stöd av Tommy Nordmark på SISU Idrottsutbildarna.

Stationer
Varje proposition, motion och rapport tilldelas en fysisk plats, ”en station”, i lokalen för
påverkanstorget. En station kan hantera flera frågor. Vid varje station finns underlaget till
ärendet/ärendena uppsatt/a.
Inflytandepunkten bemannas av en moderator. Dessa svarar för ärendets hela behandling från det
att förbundsmötet ajourneras för påverkanstorg till det att beslutsunderlaget distribueras.

Moderatorerna har i förväg funderat över hur just deras punkt bäst ska behandlas under mötet. Alla
moderatorer har ansvar för att diskussionerna förs på ett konstruktivt sätt. De ansvarar också för att
diskussionen håller sig till ämnet och att detta blir allsidigt belyst. Därför är det viktigt att
moderatorerna har förtroende bland ombuden på stämman, gärna utan egen markerad uppfattning i
frågan. De flesta moderatorerna på förbundsmötet kommer att hämtas utifrån.
Förslag skrivs på särskilt tillhandahållna lappar ”Yrkandelappar” och måste undertecknas av minst en
person med förslagsrätt för att behandlas av förbundsmötet. FS-ledamoten och personen från
kansliet bistår gärna om ni har problem med att hitta bra formuleringar.
Det är viktigt att de som stödjer ett visst förslag noterar detta på lappen med förslaget. Alla ombud
kommer att få små klisterlappar med sitt ombudsnummer på. Använd dessa för att markera att du
stödjer ett förslag på en ”yrkandelapp”. Om du inte håller med ett förslag behöver du inte göra
någonting.

Val
Valfrågorna kommer att behandlas dels som en inflytandepunkt på påverkanstorget. Där sätts förslag
på namn upp i likhet med på de andra punkterna. Tänk på att du ger ett förslag på ett namn måste
denna vara tillfrågad och ha accepterat nomineringen. Nomineringar sätts upp på stationen för val på
påverkanstorget.
Nomineringsstopp är satt till kl. 16.15 då förbundsmötet återupptar förhandlingarna.
Mötesordföranden kommer då att läsa upp listan med samtliga nominerade och fråga
förbundsmötet om ytterligare nomineringar finns. Därefter fastställs listan. Därefter kommer det att
finns en möjlighet för samtliga kandidater att antingen själv hålla en kort presentation, eller att
någon annan person pläderar för den nominerade.
Valen sker på söndag förmiddag cirka kl. 10.00.

Torget stänger och beslutsunderlag skapas
När torget väl har stängt går det inte längre att lägga nya förslag. De förslag som finns sammanställs
av moderatorerna som i sin tur överlämnar materialet till redaktionsutskottet som producerar
beslutsunderlaget till söndagens förhandlingar i plenum.
För att ge ombuden en överblick över de förslag som kommit fram kommer en avstämning att göras i
plenum efter kandidatpresentationen på lördag sen eftermiddag.
Redaktionsutskottet är en arbetsgrupp som väljs av förbundsmötet efter förslag från styrelsen.
Gruppen har till uppgift att sammanställa underlagen från påverkanstorget och ta fram ett
beslutsunderlag. Gruppen arbetar naturligtvis nära de moderatorer som varit ansvariga för de olika
punkterna på torget.
I beslutsunderlaget syns vilket av förslagen som enligt påverkanstorget har störst stöd. Det förslaget
blir huvudförslag i beslutsunderlaget. Alla övriga förslag redovisas också i underlaget. Dessa förslag
kan väckas av ett ombud, det vill säga lyftas för omröstning, innan beslut fattas.
Endast de förslag som berör själva ärendet tas upp. Allmänna synpunkter ska också redovisas i
beslutsunderlaget under respektive punkt. Redaktionsutskottet ska publicera ett färdigt
beslutsunderlag på www.handikappidrott.se/FM2015 så snart det är klart, dock senast kl. 07.00 på
söndagens morgon.

Förbundsmötet återupptar förhandlingarna
Förhandlingarna i plenum återupptas för att fatta beslut. Utgångspunkten är att diskussioner och
förhandlingar redan har skett på påverkanstorget under lördagen. Därför kommer inte heller några
diskussioner att föras i plenum.
På detta sätt kommer söndagen att ägnas åt att rösta kring de olika förslag som framkommit i
diskussionerna

