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Föredragningslista 
1. Stämmans öppnade 

2. Val av stämmofunktionärer 

a) Ordförande 

b) Förste vice ordförande 

c) Föredragande sekreterare 

d) Protokollsekreterare 

e) Justeringsledamöter 

f) Rösträknare 

3. Fastställande av föredragningslista och förhandlingsordning 

4. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd 

5. Godkännande av kallelsen 

6. Rapport angående beslut vid föregående förbundsstämma 

7. Förbundsstyrelsens berättelser 

8. Revisorernas berättelser 

9. Fastställande av resultat- och balansräkningar samt beslut om hur över- och underskott 

ska disponeras 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

11. Förslag från förbundsstyrelsen 

a)   Strategisk plan och långsiktiga prioriteringar 

b)   Serviceavgift 

c)   Medlemsavgift 

d)   Revidering av idéprogrammet 

e)   Upplösning av omställningsreserv 

f)    Uttalande av förbundsstämman 

12. Behandling av motioner 

a)   Motion 1: SV :s roll som kulturbärare 

b)   Motion 2: Inrättande av förtroenderåd 

c)   Motion 3: Utvecklingsråd 

d)   Motion 4: Ombud till förbundsstämman 

13. Fastställande av arvoden, traktamenten och reseersättningar 

14. Val till nästa ordinarie förbundsstämma 

a) förbundsordförande 

b) förste och andre vice förbundsordförande 

c) minst sju övriga ledamöter. Av dessa väljs tre på förslag av  

respektive grundorganisation 

d) en ledamot vald på förslag av Förbundet Vi Unga 

e) en personlig ersättare för vardera av grundorganisationernas och Förbundet Vi Ungas 

representanter, valda på förslag av respektive organisation 

15. Val av revisorer och ersättare 

16. Val av valberedning samt ordförande i denna 

17. Övriga frågor 

18. Stämmans avslutande 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att anta föredragningslistan 
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Förhandlingsordning 

 

Nedan följer förbundsstyrelsen förslag till förhandlingsordning 

 
Om förbundsstämman 
Stadgarna anger att ”SVs högsta beslutande organ är förbundsstämman.”   

Rösträtt vid förbundsstämman har anmälda ombud från avdelningarna samt SVs grundor-
ganisationer och förbundet Vi Unga samt ombud för varje organisation och institution som är 
medlem i förbundet och som erlagt av förbundsstämman fastställd medlemsavgift. Rösträtt 
har också förbundsstyrelsens ledamöter utom i frågor om ansvarsfrihet, val av styrelse samt 
val av revisorer. 

Förslagsrätt vid förbundsstämma har utöver valda ombud och förbundsstyrelsens ledamö-
ter också valberedningens ledamöter samt valda revisorer.  

Yttranderätt vid förbundsstämma har samtliga ovan samt varje deltagare i förbundets stu-
die- och folkbildningsverksamhet för föregående eller innevarande verksamhetsår samt SVs 
personal. 

De ombud som är registrerade i mötesbyrån utgör röstlängd. 
De ärenden som skickats ut och finns upptagna i dagordningen/föredragningslistan är de 

ärendens som behandlas.  
 

Dialog och förslagsforum  

Strategisk plan och inkomna motioner kommer att beredas på Dialog- och förslagsforum, som 
är en utvecklad version av påverkanstorg. Dialog, diskussion och förslagsgenerering förs un-
der öppna former på Dialog- och förslagsforum och besluten tas sedan i plenum när för-
bundsstämman återupptas. 

Syftet med Dialog- och förslagsforum är att skapa en mötesplats där fler kommer till tals 
och är aktiva i Studieförbundet Vuxenskolans framtid.  

Innan förbundsstämman ajourneras för Dialog- och förslagsforum kommer instruktioner 
för metoden samt styrelsens förslag och de inkomna motionerna att presenteras i plenum. 
Därefter startar Dialog- och förslagsforumet, fördelat på åtta stationer, i anslutning till ple-
numsalen.  

Vid varje forumstation finns huvudförslaget presenterat, där finns möjlighet att läsa, ställa 
frågor till förbundsstyrelsen eller motionären, samt att lägga ändrings, tilläggs eller jämk-
ningsyrkanden. 

Yrkanden lämnas skriftligen via de stationer som finns i lokalen. Inga nya yrkanden på 
Strategisk plan samt motionerna kan läggas i plenum. 
 
Beslutsunderlag 
Efter avslutat Dialog- och förslagsforum, sammanställs ett skriftligt beslutsunderlag. Besluts-
underlaget är slutgiltigt och kan inte ändras. I plenum kan inte tilläggsyrkanden läggas. Be-
slutsunderlaget kommer att finnas tillgängligt digitalt samt via papperskopior utanför ple-
numsalen på söndag morgon.  
 

Beslutsordning 

Alla beslut fattas i plenum där alla ombud deltar. Propositioner och motioner kommer att 
behandlas i tur och ordning i plenum. Mötesordförande leder ombuden igenom beslutsun-
derlaget och sätter upp en propositionsordning. Alla tilläggsyrkanden från Dialog- och för-
slagforum som finns i beslutsunderlaget kommer att behandlas. Huvudförslaget är alltid för-
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bundsstyrelsens förslag till beslut. Röstning mellan olika yrkanden sker uteslutande med bi-
fallande ja till det förslag ombudet stödjer. Alla tilläggsyrkanden som sedan kvarstår kommer 
att tillsammans med huvudförslaget ställas mot avslag enligt propositionsordningen. Om det 
inte är tydligt vilket förslag som vunnit majoritet, så kan mötesordföranden besluta om vote-
ring. Votering ska genomföras om något ombud begär det.  

För de frågor som bereds under Dialog- och förslagsforum, sätts yrkandestopp till den tid 
då detta forum slutar på lördag eftermiddag. I plenum förs diskussioner, där finns endast 
möjlighet att jämka två eller flera snarlika yrkanden, inga nya förslag kan läggas.  

För övriga frågor, hanteras de endast i plenum.  
Ordet begärs genom ombudets personliga mentometerknapp. Talartiden är max 2 min per 

ombud och punkt på dagordningen.  
Vid eventuell sluten votering kan den komma att ske i intilliggande lokal och samtidigt som 

stämmoförhandlingarna fortsätter. En röstsedel ska innehålla högst det antal namn som det 
antal ledamöter som ska väljas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att anta förhandlingsordningen 
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Rapport angående beslut vid föregående förbunds-
stämma 
 
Förbundsstyrelsen redogör i denna rapport för hanteringen av de särskilda uppdrag som läm-
nades till förbundsstyrelsen av 2013 års förbundsstämma. 
 
§10 – Verksamhetsberättelse 2011 och 2012 
Bifall för Erik Ödmansons yrkande: 
att verksamhetsberättelsen ska kommande år kompletteras med en sammanställ-

ning över samtliga SV-avdelningars verksamhet och ekonomi. 
 
Kommentar: Verksamhetsberättelsen avser den juridiska personen förbundet, inte det som 
ibland brukar beskrivas ”koncernen SV”. Den ekonomiska sammanställningen som beslutet 
refererar till kommer finnas med i det som kallas fördjupningsmaterial kopplat till doku-
mentet SVs strategiska prioriteringar.  
 
§18 – Strategisk plan och långsiktiga prioriteringar 
Bifall för yrkande nr 25, Inger Renström, SV Västerbotten 
att Det nationella uppdraget skall definieras av förbundsstyrelsen i samband med 

att den nationella verksamhetsplanen fastställs. 
 
Kommententar: Avdelningsordförandegruppen tillsammans med förbundsstyrelsen  
arbetade sensommaren 2013 fram en Gemensam nationell verksamhetsplan för hela SV  
organisationen vilken antogs av förbundsstyrelsen september 2013. I den av för 
bundsstyrelsen beslutade verksamhetsplanen för förbundet beskrivs vilka mål  
förbundet tar ansvar för. Förbundets uppdrag definierades redan hösten 2011 i  
samband med den organisationsöversyn av förbundet som då gjordes. Den utredningen  
låg sedan till grund för hur förbundet organiserades och vilka uppdrag det sedemera fick.   
  
§21 – Strategisk plan och långsiktiga prioriteringar 
att  uppdra till förbundsstyrelsen att tillsammans med ledningen för SVs avdelning-

ar utarbeta en nationell verksamhetsplan med mätbara mål. 
 
Kommentar: Se ovan 
 
att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att vid 2013 års bokslut lösa upp  

9 944 287 kronor av det bundna egna kapitalet och överföra det till fritt eget ka-
pital. 
 

Kommentar: Detta gjordes i samband med bokslutet för 2013 

 
 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna 
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