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Förhandlingsordning förbundsstämman
2021
Om förbundsstämman
Stadgarna anger att SV:s högsta beslutande organ är förbundsstämman.

Rösträtt
Rösträtt vid förbundsstämman har anmälda ombud för SV:s avdelningar, för SV:s
grundorganisationer och Förbundet Vi Unga samt för medlemsorganisationer
som erlagt fastställd medlemsavgift.
Rösträtt har också förbundsstyrelsens ledamöter utom i fråga om ansvarsfrihet,
val av styrelse samt val av revisorer.
De ombud som är uppkopplade i stämmoplattformen VoteIT utgör röstlängd och
röstlängden justeras vid inledningen av förhandlingspass i plenum.

Förslagsrätt och yttranderätt
Förslagsrätt vid förbundsstämma har utöver valda ombud även
förbundsstyrelsens ledamöter, valberedningens ledamöter samt valda revisorer.
Yttranderätt har ovan nämnda samt medlem i avdelning, medlem i
riksorganisation eller institution som är medlem i förbundet, varje deltagare i
förbundets studie- och folkbildningsverksamhet föregående eller innevarande
verksamhetsår samt SV:s personal.
De ärenden som skickats ut och finns upptagna i föredragningslistan är de
ärenden som behandlas.

Förslagsställan
Huvudförslag är förbundsstyrelsens förslag förutom i valärenden där
valberedningens förslag är huvudförslag och i fråga om ansvarsfrihet där
revisorernas förslag är huvudförslag.
Om ett ombud vill lägga ett motförslag eller tilläggsförslag till huvudförslaget gör
den det i stämmoplattformen. Det kan göras från och med att
stämmoplattformen öppnar den 1 maj och görs lämpligtvis i god tid före
stämman. På så sätt får fler möjlighet att värdera och diskutera förslaget.

Föredragningar och debatt
I stämmoplattformen inför stämman

Ett antal föredragningar publiceras på stämmoplattformen i god tid inför
stämman. Det gäller:

1 (3)

Förbundsstämman
2021-05-22

•
•
•

Punkt 3
Bilaga 3b

Förbundschefens föredragning av verksamhetsberättelse och
bokslut för åren 2019 och 2020
Revisorernas föredragning av revisionsberättelse för åren 2019 och
2020
Valberedningens föredragningar kopplat till de ärenden
valberedningen har att bereda

Ombuden uppmanas att ställa sina frågor kring verksamhetsberättelse, bokslut
och revision för åren 2019 och 2020 digitalt på stämmoplattformen för att få svar
på dem där inför stämmans början. På stämmoplattformen finns även möjlighet
att diskutera övriga ärenden på föredragningslistan. Genom detta förfarande
finns det tid att fördjupa diskussionen och ytterligare bereda ärendena samtidigt
som tiden för behandling i plenum kan kortas.
För samtliga ärenden gäller emellertid att det också finns möjlighet att begära
ordet i plenum.
I plenum under stämman

Om ett ombud vill yttra sig i plenum under stämman begär den ordet i
stämmoplattformen. Inlägg görs sedan i videomötet Zoom.
Talartiden är två minuter per inlägg.
Nya talare har företräde på talarlistan. Det innebär att de som är nya i debatten
får förtur framför de som redan har sagt något i samma debatt.
Om en person som har ordet riktar en fråga eller talar till en specifik person kan
den specifika personen begära replik. En replik går före övriga inlägg i debatten
och måste begäras innan nästa person på talarlistan får ordet. Talartid för replik
är en minut.

Ordningsfrågor
Ordningsfråga kan begäras. Ordningsfråga behandlas före andra inlägg och går
därmed före i talarlistan. Exempel på ordningsfrågor kan vara tidsbegränsning
eller frågor kring stämmans upplägg.
Streck i debatten

Streck i debatten kan begäras om debatten blir lång eller om någon vill avsluta
den. När det beslutats om streck i debatten får inga fler yrkanden lämnas in och
deltagarna får en sista chans att sätta upp sig på talarlistan i den aktuella frågan.

Omröstning
Huvudförslag i omröstning är förbundsstyrelsens förslag förutom i valärenden
där valberedningens förslag är huvudförslag och i fråga om ansvarsfrihet där
revisorernas förslag är huvudförslag.
Omröstningar sker i stämmoplattformen VoteIT.

Beredningsutskott
Ett särskilt beredningsutskott väljs av stämman i syfte att vid behov sy ihop
förslag så att de kan uppnå konsensus eller majoritet i plenum. Mötespresidiet
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kan föreslå stämman att skicka ärenden till beredningsutskottet och utskottet har
beredskap att på kort tid hitta en framkomlig väg i dessa ärenden.
Beredningsutskottet utgörs av fem personer. Två personer väljs av
förbundsstyrelsen, varav en är ordförande. Tre personer väljs av stämman, på
förslag av valberedningen. Utskottet har som stöd en sekreterare som utses av
förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta
•

att anta förhandlingsordningen.
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