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som genomförs digitalt
Tips, Vett och Etikett digitala möten
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•

Testa tekniken innan mötet
Vid upprop, ha på kamera och ljud på för att mötespresidiet ska kunna identifiera dig
Stäng av din mikrofon och bild när du inte har ordet
Undvik ironi när du pratar
Använd headset för bättre ljud
Ha inte för mörkt runt dig om kameran är på
Stäng ner alla andra flikar på den webläsare
Om du har kamera på hela tiden kan mötet bli segt. Stäng därför av kameran inne från mötet
och sätt på den om du vill prata.

Ha tålamod om tekniken är seg. Många använder digitala möten i dessa tider och de som
tillhandahåller programmen har svårt att möta upp den ökade efterfrågan.

Förslag till förhandlingsordning

Förhandlingsordningen är de regler vi bestämmer om att gälla för debatter, val m.m. på
Stämman.
Förslag till beslut
att stämman antar förslag på förhandlingsordning.
att stämman godtar att sluten omröstning inte kan genomföras
Förhandlingarna
Förhandlingarna leds av en mötesordförande, biträdd av sekreterare vilka utses vid
avdelningsstämmans början. Dessa utgör mötespresidium.
Deltagande-, yttrande-, yrkanderätt och rösträtt
För deltagande och rösträtt på stämman gäller stadgarna:
”Mom 4
Rösträtt vid avdelningsstämma har:
a) tio ombud för var och en av SVs grundorganisationer och Förbundet Vi Unga.
Ombuden utses av respektive organisations regionala organisation,
b) tre ombud för varje övrig organisation och institution som är medlem i
avdelningen och har en regional organisation samt erlagt av avdelningsstämman
fastställd medlemsavgift. Ombuden utses av respektive organisations regionala
organisation,
c) ett ombud för varje lokal medlemsorganisation som verkar inom avdelningens
geografiska verksamhetsområde och som ej har en regional organisation samt erlagt
av avdelningsstämman fastställd avgift,
d) avdelningsstyrelsens ledamöter utom i fråga om ansvarsfrihet, val av styrelse samt
val av revisorer.

Mom 6
Förslagsrätt vid avdelningsstämma har, utöver valda ombud, avdelningsstyrelsens
ledamöter, valberedningens ledamöter samt valda revisorer.
Mom 7
Närvaro- och yttranderätt vid avdelningsstämma har samtliga under Mom 5 och
Mom 6 uppräknade samt avdelningens personal.”
Debatter
Tre typer av inlägg förekommer under förhandlingarna: inlägg, replik och kontrareplik.
För inlägg måste ordet begäras skriftligt i chatten som tillhör mötet eller visa SMS till
Gabriel: 070 422 62 16
Ordet kan begäras i alla frågor som behandlas under en stämma så snart detta har påbörjats.
Replik
Under digitala möten undviks repliker och kontrareplik. Mötesordförande kan dock bevilja
begäran om replik och kontrareplik om det begärs i chatten och om personen blev
apostroferad.
Tidsbegränsning
För att samtliga ärenden skall hinnas med är tiden för inlägg begränsad till två minuter i
första inlägg och en minut i efterföljande inlägg under samma ärende. Replik och kontrareplik
är begränsad till en minut. Mötespresidiet eller enskild medlem kan begära skärpt
tidsbegränsning. Denna fråga ska då underställas mötet för beslut.
Pläderingar
I händelse av flera kandidater till styrelsen begränsas pläderingar för respektive kandidat till
en på vardera två minuter.
Yrkanden
Yrkanden skall göras skriftligt. Endast yrkanden framställda i yttranden eller förslag
föreligger. Den som vill yrka bifall till annat yrkande måste göra så skriftligt genom att
skicka yrkandet till asa.e.jonsson@sv.se
Mötespresidiet kan vägra ställa proposition på yrkande som är otydliga eller ej behandlar
ärendet.
Beslut
Rösträtt har ombud är inregistrerade ombud och som har ropats upp i samband med och har
”Fastställande av röstlängden”.
Beslut tas med så kallad tyst acklamation som innebär att personer som vill bifalla
mötesordförandens/styrelsens yrkande förblir tysta. Personer som vill avslå
densamma säger sitt namn och nej.
Vid lika röstetal gäller den mening mötesordföranden biträder utom vid val då lotten avgör.
Röstning med stöd av fullmakt godtas ej.

Ordningsfråga
Om ordningsfråga väcks skall förhandlingarna avbrytas efter avslutat inlägg eller replikskifte.
En ordningsfråga kan exempelvis vara begränsad talartid, streck i debatten eller ajournering.
Därefter skall beslut fattas i ordningsfråga. Ordningsfråga kan ej väckas under pågående
omröstning. Ordningsfråga kan ej väckas för att riva upp fattade beslut.
Beredningsutskott
För beredning av nytt yrkande som väckts under förhandlingarna kan det tillsättas ett
beredningsutskott bestående av minst två personer.
Reservationer och särskilda yttranden
Röstberättigade kan reservera sig mot stämmans beslut. Reservation måste inlämnas
skriftligt före stämmans avslut. Reservation mailas till asa.e.jonsson@sv.se. Närvarande
medlem har rätt att få sin mening antecknad i protokollet i särskilt yttrande.

