Förslag till mötesordning för extra
representantskap 15 december 2022
Förhandlingar
Förhandlingar sker den 15 december kl. 09.00 – 12.00 på Sensus Möte i Stockholm.
Deltagande ombud måste finnas på plats i lokalen. Röstning via fullmakt godtas ej. Från
medlemsorganisationerna får endast det röstande ombudet närvara under mötet.
Begära ordet
Ombud räcker upp sitt gröna röstkort där ombudets nummer framgår. Övriga deltagare
såsom representanter från styrelse, valberedning och kansliet räcker upp handen. Alla
inlägg och anförande görs från talarstolen.
Yrka
Varje ombud kan yrka under respektive fråga på föredragningslistan. Alla yrkande ska
inkomma skriftligt till mötespresidiet. Yrkanderätt tillfaller även närvarande
styrelseledamöter.
Talartid
Mötesordförande kan vid behov införa första och andra talarlista. Mötesordförande kan
även om den anser det lämpligt införa talartid för inlägg från ombuden.
Ordningsfråga
Begärs muntligt och behöver inte yrkas skriftligt.
Replik
Begärs muntligt och mötesordförande avgör ifall den beviljas. Kontrareplik beviljas ej.
Reservationer
Ska inkomma skriftligen till mötespresidiet senast kl. 13.00 den 15 december 2022.

Yttranderätt
Samtliga närvarande i mötet från styrelsen, valberedning, kandidater, kansliet och
medlemsorganisationer har yttranderätt.
Val och nomineringar
Valberedning redogör för sitt förslag och övriga inkomna nomineringar till styrelsen.
Ombuden kan nominera på sittande möte såväl som lyfta inkomna nomineringar som ej
är del av valberedningens förslag.
Nomineringar till valberedningen tas emot under mötet av mötespresidiet.
Val förrättas med enkel majoritet. Om någon av ombuden så begär genomförs valen
med sluten omröstning. Valsedel vid sluten omröstning får endast uppta exakt antal
personer som ska väljas. Valsedel med fler eller färre namn på personer förklaras
ogiltigt. Vid lika röstetal avgör lotten.
Beslutsordning
Varje ombud har en röst. Röstning via fullmakt är ej tillåten.
Beslut fattas med acklamation och försöksvotering med handuppräckning av röstkort.
Rött för avslag och grönt för bifall.
Mötespraxis
Utöver vad som fastslås i denna mötesordning leder mötesordförande mötet utifrån
gängse mötespraxis och dennes tolkning av den.
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