Förslag till förhandlingsordning vid
förbundsårsmöte 23 mars 20198
Förhandlingsordningen är de regler vi bestämmer om att gälla för debatter, val
m.m..
Förhandlingarna
Förhandlingarna leds av mötesordförande och vice mötesordförande, biträdda av
sekreterare vilka utses vid förbundsårsmötets/förbundsmötets/nomineringsmötets
början. Dessa utgör mötespresidium.
Deltagande-, yttrande-, yrkanderätt och rösträtt
För deltagande och rösträtt på
förbundsårsmötet/förbundsmötet/nomineringsmötet gäller stadgarna § 5. ”Rösträtt
vid förbundsmöte tillkommer ombud eller för ombud tjänstgörande ersättare.
Rösträtt med stöd av fullmakt godtas ej. Medlemmarna i kommunföreningar inom
länsförbundet, till länsförbundet direktanslutna medlemmar, revisorerna,
medlemmar i de samverkande organisationerna samt ledamöter av partistyrelsen
har rätt att delta i förbundsmötets överläggningar och där framställa förslag.”.
Ombudsbyte
Ombud har rätt att under förbundsårsmötet/förbundsmötet/nomineringsmötet
överlåta rösträtten till ersättare. Ombudsersättare träder in i den ordning som
anmälts på förhand av respektive förening. Det ombud som överlåtit rösträtten till
ersättare kan inte återinträda i förhandlingarna längre fram under samma
förbundsårsmöte/förbundsmöte/nomineringsmöte.
Ett ombudsbyte sker i samband med att en ny dagordningspunkt inleds, och ska
anmälas på förhand genom att ombudet lämnar in en ifylld ombudsbytesblankett
tillsammans med sitt röstkort till mötespresidiet. Om röstkortet inte lämnas in till
presidiet kommer ombudsbytet inte att kunna beaktas.
När ny dagordningspunkt inleds uppdateras röstlängden genom att mötespresidiet
läser upp de nyanmälda ombudsbytena. Därefter kan ombudsersättaren kvittera ut
röstkortet hos presidiet.
Reservation och särskilt yttrande
Röstberättigade kan reservera sig mot nomineringsmötets/förbundsmötets beslut i
de ärenden där mer än ett yrkande förelegat. Reservation måste inlämnas skriftligt
före förbundsårsmötets/förbundsmötets/nomineringsmötets avslutande.
Närvarande medlem har rätt att få sin mening antecknad i protokollet i särskilt
yttrande.

Val
Valorganet presenterar förslaget/kandidaterna. Samtliga val avgörs med enkel
röstövervikt. Finns det fler än två kandidater till ett uppdrag och ingen av dessa
uppnår enkel röstövervikt skall de två kandidater som fått flest antal röster ställas
emot varandra i en andra omröstning. Vid pläderingar bör nominerade kandidater
lämna salen. Replik eller kontrareplik medges ej vid plädering. Negativ plädering
ska undvikas.
Debatter
Tre typer av inlägg förekommer under förhandlingarna: inlägg, replik och
kontrareplik. För inlägg måste ordet begäras skriftligt eller på annat sätt som
mötespresidiet beslutar. Ordet kan begäras i alla frågor som behandlas under ett
förbundsårsmöte/förbundsmöte/nomineringsmöte så snart detta har påbörjats.
Om motionär, utskottets representant, representant för reservation i utskottet,
förbundsstyrelsens representant, eller representant för reservation i
förbundsstyrelsen, begär ordet innan ärendet påbörjats skall denne ges ordet i
angiven ordning före övriga personer.
På förbundsårsmötet/förbundsmötet/nomineringsmötet används s k dubbel
talarlista. Talarlistan delas i två delar, en första del där alla som talar för första
gången listas och en andra del för de som redan har gjort sitt första inlägg i
debatten. De som står på den första delen får tala innan dem på den andra.
Talarlistan kan brytas exempelvis av ordningsfråga eller replik.
Replik
Replik och kontrareplik skall begäras före nästa inlägg och kan begäras muntligt.
Ingen rätt till replik föreligger, mötesordförande kan medge replik åt den som
blivit apostroferad i inlägget. Mötesordförande skall ge kontrareplik åt den som
hållit inlägget om replik beviljats. Replik på replik eller kontrareplik medges inte.
Replik kan medges även efter att streck satts.
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. Vid pläderingar är inlägg
begränsade till en minut. Mötespresidiet eller enskild medlem kan begära skärpt
tidsbegränsning. Denna fråga ska då underställas mötet för beslut. Till exempel
valorganets föredragande eller programgruppsordförande kan medges utsträckt tid
av mötespresidiet.
Yrkanden
Yrkanden skall göras skriftligt. Endast yrkanden framställda i förslag föreligger.
Den som vill yrka bifall till annat yrkande måste göra så skriftligt. Mötespresidiet
kan vägra ställa proposition på yrkande som är otydliga eller ej behandlar ärendet.

Ordningsfråga
Om ordningsfråga väcks skall förhandlingarna avbrytas efter avslutat inlägg eller
replikskifte. Därefter skall beslut fattas i ordningsfråga. Ordningsfråga kan ej
väckas under pågående omröstning. Ordningsfråga kan ej väckas för att riva upp
fattade beslut.
Streck i debatten
När streck i debatten begärts gäller följande:
a. Ordet i ordningsfrågan lämnas fritt.
b. Beslut fattas.
c. Om streck sattes läses alla inkomna yrkanden upp.
d. Möjlighet att lämna in ytterligare yrkanden ges och dessa läses upp.
e. Talarlistan läses upp och möjlighet ges att sätta upp nya namn. Nya namn läses
upp.
f. Streck är satt och debatten fortsätter. Inga nya yrkanden kan läggas eller nya
namn antecknas på talarlistan.
Omedelbart streck
Streck i debatten kan också beslutas innan debatt i fråga på dagordningen har
påbörjats. Det sker på samma sätt som ovan.
Beredningsutskott
För beredning av nytt yrkande som väckts under förhandlingarna kan det tillsättas
ett beredningsutskott bestående av minst två personer.

