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Varmt välkommen till riksstämman!
Med knappt en kvarts miljon medlemmar är Naturskyddsföreningen en enorm kraft att räkna med. Vi har nästan lika
många medlemmar som riksdagspartierna tillsammans, eller som antalet invånare i Uppsala, den vackra stad där vi i
år samlas för att hålla riksstämma. Förutom att bjuda på riksföreningens viktigaste möte, erbjuder Uppsala en
fantastisk naturfest i stadsparken och utflykter med alltifrån fågelskådning till besök på Öppna förskolans
uteverksamhet.

I vår demokratiskt uppbyggda förening är riksstämman det högsta beslutande organet. Det är min fasta övertygelse att
en blomstrande, inkluderande och stark föreningsdemokrati är avgörande för att Naturskyddsföreningen även
fortsättningsvis ska växa och få ännu större genomslag för våra värderingar. Därför är det glädjande att det även till
denna stämma har kommit in många motioner. Det vittnar inte bara om att vi är många aktiva medlemmar utan även
om att vi är många som vill utveckla och förbättra vår förening.

Under riksstämman ska vi stöta och blöta riksstyrelsens propositioner och motionärernas förslag till beslut om
verksamhet och organisation. Riksstyrelsen vill att det ska vara högt i tak och låga trösklar så att alla stämmodeltagare
kan känna delaktighet och förstå processen.
Precis som inför förra stämman kommer stämmohandboken inte heller denna gång att tryckas upp. Av miljö- och
kostnadsskäl sprids istället alla stämmohandlingar digitalt, vilket också medför att fler kan få tillgång till
handlingarna. Alla ombud har emellertid vid anmälan möjlighet att meddela om de vill få propositioner, motioner och
motionssvar skickade till sig i utskrivet format.

Sedan stämman i Norrköping 2016 har mycket hänt i Naturskyddsföreningen. En viktig process har varit utvecklingen
av framtidsstrategin, de fyraåriga verksamhetsriktlinjer som riksstämman ska fatta beslut om och som är ett av
riksföreningens viktigaste styrdokument. Den proposition som riksstyrelsen nu presenterar har arbetats fram i dialog
med hundratals medlemmar. Bland annat på rikskonferensen Forum för framtiden i Skövde 2017, remissträffar på en
rad olika platser runt om i landet och genom en omfattande digital remissrunda.
Jag är övertygad om att Naturskyddsföreningen har en avgörande roll att spela lång tid framöver. Hösten 2018 går vi till
val i Sverige och under vår paroll Välj naturen! hoppas jag att vi i Naturskyddsföreningen tillsammans lyckas lyfta
miljöfrågorna högt upp på den politiska dagordningen. Mycket står på spel när klimatavtalet från Paris ska
implementeras och FN:s 17 globala mål i Agenda 2030 ska bli verklighet.
Dagens och morgondagens utmaningar behöver en stark miljörörelse. Vi – folkrörelsen Naturskyddsföreningen – är
oerhört viktiga. Vi möts på stämman för att i sann demokratisk anda diskutera och besluta om viktiga framtidsfrågor
för riksföreningen, Sverige och världen. Jag ser mycket fram emot det! Varmt välkommen till stämman!

Johanna Sandahl, ordförande
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Stomprogram
Lördag 16 juni 2018 på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Ultuna, Uppsala
Tid

Programpunkt

Beskrivning

07.00

Inregistrering och morgonkaffe

Kom i god tid till stämmolokalen
Undervisningshuset på SLU Ultuna för
inregistrering och info.
Ombud får röstkort och voteringsdosa.
Registreringen är ansvarig för röstlängden och är
öppen under hela stämman.

08.30

Riksstämmans öppnande

Alla deltagare på riksstämman hälsas välkomna av
riksstyrelsen och inbjudna representanter för
Uppsala och SLU.

09.10

Formalia
•  
Fastställande av röstlängd
•  
Riksstämmans behöriga utlysande
•  
Val av mötespresidium
•  
Fastställande av dagordning samt arbetsoch beslutsordning
•  
Val av två justerare, tillika rösträknare
•  
Val av fem personer till valkommitté
•  
Val av utskottsordföranden

Under detta pass fattar riksstämman beslut i olika
ordningsfrågor för riksstämmans genomförande.

FIKA

Serveras i foajén

09.40
10.10

•  

•  
•  
•  
•  

•  

Riksstyrelsens redovisning av
verksamhetsberättelser och
årsredovisningar
Revisorernas redovisning
Fastställande av årsredovisningar
Fråga om ansvarsfrihet för föregående
period
Valberedningens presentation av förslag
till ordförande, skattmästare och
ledamöter till riksstyrelsen och arvoden
till dessa, samt förslag till revisorer
Ärenden som riksstyrelsen förelägger
stämman samt ärenden som väckts
genom motion.

Valberedningen presenterar sitt förslag till
stämmoordförande samt vice stämmoordförande.
Riksstyrelsen anmäler sekreterare samt bisittare.
Riksstämman föreslår namn till valkommitté, fem
personer som under stämmans gång ska förbereda
val av valberedning för kommande period.

Riksstyrelsens redovisningar är tillsammans med
revisionsberättelsen underlag för stämmans beslut
om ansvarsfrihet för riksstyrelsen.
Valberedningen informerar om sin arbetsordning
och presenterar nominerade kandidater. Eventuella
ytterligare nomineringar kan ske fram till söndag
morgon efter att de tillfrågade har tackat ja och
uppfyller kraven som ställs för 90-konto.
Riksstyrelsen ger en kort presentation av
propositionerna och en kort bakgrund till hur
arbetet gått till. Stämmoordförande avgör den mest
lämpliga propositionsordningen.
Kort genomgång av motionshäftet inför
utskottsarbetet.

11.15

11.30

•  

Info om utskottsarbete

Kort information om hur eftermiddagens
utskottsarbete är organiserat.

LUNCH 11.30 – 12.20

Serveras i Ulls restaurang, intill stämmolokalen.
Ombud och medlemmar går direkt efter lunch till
respektive utskottssalar. Följ skyltning.
Tips! Köp dryckesbiljett under fika- och
lunchpauser.
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lördag fortsättning…
Tid
12.30

Programpunkt
•  

Beskrivning

Utskottsarbete om motioner och
propositioner

Utskotten är arbetsgrupper där propositioner och
motioner diskuteras innan beslut fattas i plenum.
Fördelningen av motioner och propositioner på de
olika utskotten har skett i syfte att samla frågor
inom samma eller närliggande områden. Ombud
väljer fritt utskott.

- Läs mer om utskottsindelningen i häftet Motioner
och propositioner.
Alla medlemmar har rätt att närvara i utskotten.

- Läs mer om hur utskottsförhandlingarna går till i
häftet Arbets- och beslutsordning
14.30
15.00
17.00

18.10

18.30

FIKA
•  

Serveras utanför utskottssalarna.
Utskottsarbetet fortsätter

Återsamling i respektive utskottssalar.

Återsamling i plenum
•  
Fastställande av arvode till
riksstyrelsen
•  
Fastställande av medlemsavgift
•  
Förhandlingar och beslut om
motioner och propositioner.
•  

Riksstämman beslutar om arvode för ordförande
och styrelseledamöter.
Förslag på medlemsavgift är presenterad i form av
en proposition men har en särskild punkt i
dagordningen i stadgarna.

Riksstämman ajourneras till nästa
dag

Kort tid för mingel och inköp av dryckesbiljett till
middagen.

MIDDAG

Festmiddag med dans på Ulls Restaurang.
Utdelning av Silverfalkar och Skogspriset.
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Söndag 17 juni 2018 SLU Ultuna, Uppsala
Tid

Programpunkt

Beskrivning

8.30

Stämmoförhandlingarna återupptas
•  
Val av riksstyrelse, revisorer och
valberedning

Under lördagen presenterar valberedningen de
nominerade. Eventuella övriga nomineringar, som
lämnats in till presidiet under pågående stämma
dock senast söndag kl 8.30, presenteras också
under denna punkt.

9.30

FIKA

10.00

12.00
13.00

14.30
15.00

•  

Förhandlingar och beslut om
motioner och propositioner

LUNCH
•  

Förhandlingar och beslut om
motioner och propositioner

FIKA
•  
•  
•  

Förhandlingar och beslut om
motioner och propositioner
Fastställande av
verksamhetsriktlinjer
Övriga ärenden för överläggning.

16.30

Avslutning

17.00

SLUT

Verksamhetsriktlinjerna är presenterade som en
proposition och behandlas i olika delar i samtliga
utskott. Fastställande av verksamhetsriktlinjer har
dock en särskild punkt i dagordningen i stadgarna.

Avslutning av riksstämman samt inbjudan till 2019
års rikskonferens.
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Förslag till dagordning
Naturskyddsföreningens riksstämma i Uppsala 2018
Lördagen den 16 juni och söndagen den 17 juni
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
26.  
27.  
28.  
29.  

Riksstämmans öppnande.
Upprop och fastställande av röstlängd.
Fråga om stämman blivit behörigen utlyst.
Val av ordförande och vice ordförande för stämman.
Anmälan om riksstyrelsens val av sekreterare och bisittare för stämman.
Fastställande om dag-, arbets- och beslutsordning.
Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte stämmans ordförande justera
protokollet.
Val av fem personer, varav en sammankallande, att förbereda val av valberedning och i
sitt uppdrag beakta inkomna nomineringar från länsstämmorna.
Val av ordförande och vice ordförande för utskotten.
Presentation av riksstyrelsens verksamhetsberättelser och årsredovisningar.
Revisorernas berättelse.
Fastställande av årsredovisningar.
Fråga om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiods förvaltning.
Presentation av valberedningens förslag rörande val av ledamöter till riksstyrelsen.
Presentation av valberedningens förslag på arvoden till riksstyrelsen.
Övriga nomineringar samt information om aktuella krav på valbarhet.
Ärenden som riksstyrelsen förelägger stämman.
Ärenden som väckts genom motion.
Fastställande av arvode för ordförande och riksstyrelseledamöter.
Fastställande av medlemsavgifternas storlek för kommande verksamhetsperiod.
Förhandlingar och beslut om motioner och propositioner.
Val av ordförande i föreningen, tillika ordförande i riksstyrelsen.
Val av skattmästare i föreningen.
Val av övriga riksstyrelseledamöter.
Val av tre revisorer därav minst en auktoriserad revisor samt två revisorssuppleanter
varav minst en auktoriserad revisor.
Val av valberedning.
Fastställande av verksamhetsriktlinjer för kommande verksamhetsperiod.
Ärenden för överläggning.
Stämmans avslutande.
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Förslag till arbets- och beslutsordning för stämman
Inledning

Välkomna till riksstämman i Uppsala 2018 där många viktiga beslut ska fattas. Tillsammans
ska vi skapa en öppen och hjärtlig stämning som inbjuder alla att delta och få inflytande över
diskussioner och beslut som fattas. Alla synpunkter och förslag är lika mycket värda och ska
behandlas därefter. Det är därför viktigt att vi enas om gemensamma spelregler för
diskussioner och beslutsfattande. Syftet med denna arbets- och beslutsordning är att fastställa
sådana regler.
På årets riksstämma den 16-17 juni ska vi behandla 65 motioner och fyra propositioner.
Riksstämman kan endast fatta beslut i ärenden som anmälts i förväg, så kallade stadgade
ärenden. Med det menas motioner och av riksstyrelsen väckta förslag, som kallas
propositioner. Dock kan vissa övriga frågor tas upp, som till exempel om en medlem önskar att
riksstämman gör ett uttalande i en speciell miljöfråga. Sådana övriga frågor ska anmälas innan
riksstämman fattar beslut om dagordningen för stämman, vilket är en av de första punkterna
på dagordningen efter att stämman har öppnats. Alla stående punkter på dagordningen
framgår av Naturskyddsföreningens stadgar.
Riksstämman inleds med en rad frågor som främst rör den gångna verksamhetsperioden (20162017), däribland riksstyrelsens redovisningar. Bland det första som händer är också att några
stämmodeltagare utses till en valkommitté för att under kommande dygn förbereda val av en
ny valberedning. Valberedningens uppgift är att inför riksstämman förbereda förslag på
personer som ska väljas till riksstyrelsen och andra poster i föreningen, utom just
valberedningen. Förslag på personer till riksföreningens valberedning kan lämnas till
valkommittén.
I riksstämmans nästa steg fokuseras på kommande verksamhetsperiod, med frågor om val av
ordförande, skattmästare och ledamöter till riksstyrelsen och andra poster i föreningen och
beslut om propositioner respektive motioner. För att underlätta beslutsfattandet i plenum (den
stora församling som alla ombud och övriga medlemmar samlas till) så bereds motioner och
propositioner genom diskussioner i mindre grupper, så kallade utskott. Ett utskott kan föreslå
bifall till eller avslag på riksstyrelsens eller en motionärs förslag, eller också komma med egna
förslag kopplade till den aktuella frågan.
I dessa stämmohandlingar finns ett stomprogram för riksstämmans upplägg, som bland annat
visar när utskottens arbete planeras äga rum under första stämmodagen, lördag.

1.   Stämmopresidiet och deras roll

Stämman leds inte av Naturskyddsföreningens riksstyrelseordförande, eller någon annan ur
riksstyrelsen, utan av ett stämmopresidium. I stämmopresidiet ingår funktionerna ordförande,
vice ordförande och sekreterare. Valberedningen presenterar ett förslag på stämmopresidium
och stämman väljer. Ordförande och vice ordförandes uppgift är att leda stämman och bland
annat se till att tiden hålls, alla kommer till tals, samla ihop alla förslag och organisera
beslutsfattandet. Sekreterarens uppgift är att föra protokoll.
Riksstyrelsen brukar utse två bisittare från rikskansliet. De sitter med stämmopresidiet och
hjälper till med teknik, presentationer på projektorduk, tar emot nya yrkanden (förslag) och
diverse uppgifter som uppstår.
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2.   Formalia för debatt och beslut i plenum och utskott

Ordningen inför varje ny punkt på dagordningen i plenum och utskott är följande:
1.  

Dagordningspunkten anmäls genom att stämmoordföranden eller
utskottsordföranden läser upp den.

2.  

Frågan föredras.

3.  

Medlemmar och ombud (utsedda av kretsar och länsförbund) har möjlighet att
yttra sig och det blir ibland en debatt (talarlista förs av stämmopresidiet). Alla
förslag (yrkanden) ska lämnas skriftligen.

4.  

Förslagen justeras, vilket innebär att ordförande läser upp samtliga inkomna
förslag och frågar om de är rätt uppfattade. Därmed avslutas debatten.

5.  

Godkännande av ordning för omröstningen och beslut.

6.  

Beslut fattas genom acklamation (ombuden svarar ja/nej) eller votering
(knapptryck på voteringsdosa) och beslutet annonseras.

7.  

Eventuella följdbeslut.

4.

Utskottsarbeten om propositioner och motioner

Utskotten är indelade efter ämnesområden och består i huvudsak av ombud från kretsar och
länsförbund. Utskotten har till uppgift att granska och förhålla sig till motioner och
propositioner. Utskottens förslag ska sedan tas upp i plenum.
Varje utskott leds av en utskottsordförande tillsammans med en vice utskottsordförande. Inför
riksstämman kommer medlemmar med föreningserfarenhet att tillfrågas om intresse att ställa
upp, men dessa väljs alltid på plats av riksstämman (en presentation kommer att finnas på
Naturkontakt och anslås på riksstämman). Inom sig väljer sedan utskottet på plats en
sekreterare och i det fall utskottet önskar tillhandahåller rikskansliet personal för uppgiften.
Därutöver medverkar ledamöter från riksstyrelsen för att föredra och förklara riksstyrelsens
ställningstaganden. Ämnessakkunniga från rikskansliet finns till hands i utskottet för att
svara på frågor och ge bakgrundsinformation. Övriga medarbetare vid rikskansliet samt
medarbetare vid de regionala kanslierna är välkomna att lyssna på diskussionerna i utskotten i
mån av plats.
Utskottsarbetet bedrivs enligt stomprogrammet under lördagseftermiddagen och samlas i sina
sammanträdesrum för att ta ställning till de propositioner och motioner utskottet ska behandla.

Utskottens tillfrågade ordförande och vice ordförande kommer att få utbildning före stämman,
med syfte att underlätta inför utskottsarbetet och att ge fördjupad information och råd.
Hur går det till?
Utskottets ordförande och vice ordförande håller i talarlistan och ser till att alla får framföra
sin åsikt. Yrkanden framförs muntligt. Det är alla deltagares ansvar att samtliga personer i
utskottet behandlas med respekt även om åsikterna går isär. Utskottet kommer gemensamt
fram till beslut angående propositioner och motioner. Utskottets ordförande eller vice
ordförande har utslagsröst om så krävs.

För propositioner ska utskottet besluta enligt något av dessa alternativ:
1. Bifall till riksstyrelsens förslag till proposition, eller
2. Ett eget förslag från utskottet i samma fråga.
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Proposition om hedersmedlemmar behandlas inte i ett utskott utan beslutas direkt i plenum.
Förslaget kommer från riksstyrelsen men informella avstämningar om förslaget har skett i
förväg med ordföranden i länsförbunden.
För motioner ska utskottet besluta enligt något av följande alternativ:
1. Bifall till riksstyrelsens förslag till beslut med anledning av motionen, eller
2. Bifall till motionärens yrkande, eller
3. Ett eget förslag från utskottet.
Yttrandet från utskottet föredras i plenum av stämmopresidiet. Utskottet kan i särskilda fall
begära att dess ordförande ska göra föredragningen, men det är stämmoordförande som avgör
om det ska tillåtas eller inte.
Sittplats kan inte alltid garanteras i det utskott som du är mest intresserad av. Ombud har alltid
förtur till sittplats. Alla medlemmar har rätt att närvara i utskotten.

5.

Gruppindelning för utskott

I häftet ”Motioner och propositioner” finns samtliga propositioner samt motioner och
riksstyrelsens yttranden över dessa, indelade efter utskott. Fördelningen av motioner på olika
utskott har skett i syfte att samla frågor inom samma eller närliggande områden, men även
tidsaspekter har beaktats. Beredningen i utskott av motioner och propositioner sker under
eftermiddagen lördag den 16 juni enligt tiderna i stomprogrammet. Kompletterande
information om deltagande riksstyrelseledamöter för respektive utskott kommer att finnas på
Naturkontakt innan stämman.
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Mötesordlista
Alla kursiverade ord i de beskrivande texterna finns med i ordlistan nedan.

Acklamation

Acklamation är beslutsfattande som sker med ”ja-rop”.
Ombuden säger ”ja” (bifall) till det förslag de stödjer (inte ”nej”
till förslag de är mot), eller avstår från att rösta. På
riksstämman sker vid behov omröstning med voteringsdosa
(med en knapptryckning), i syfte att skapa tydlighet.

Ajournering

Att mötet ajourneras betyder att riksstämman tar paus.
Ajourneringsförslag kan ställas av vilken yttrandeberättigad
deltagare som helst. Vanligaste orsaken till ajournering är vid
kaffepaus eller liknande. Men det kan också bero på att
kompletterande information eller bättre
argumentationsunderlag behöver samlas in.

Avslutande av debatten

När talarlistan gåtts igenom går stämmoordföranden även
igenom lagda förslag. När samtliga förslag visat sig rätt
uppfattade av stämmopresidiet ställs frågan om debatten i
ärendet är avslutad. Efter det kan ingen få ordet för annat än
en ordningsfråga.

Begära ordet

Varje föreningsmedlem har rätt att yttra sig och lägga förslag
på riksstämman. I debatten begärs ordet genom att
nummerskylten som delas ut i samband med registreringen
räcks upp i luften. Numret på skylten är detsamma som i
deltagarförteckningen och det är därför lätt för
stämmopresidiet att notera rätt namn i talarlistan.

Bordläggning

Riksstämman beslutar att inte behandla ett ärende under
pågående riksstämma och skjuter istället upp ärendet till
nästa stämma.

Förtroendevald

Den person som genom val fått ett uppdrag.
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Jäv

Jäv är en situation där en person kan tänkas vara partisk.
Naturskyddsföreningens stadgar säger att ombud inte får
delta i beslut i ärende, inklusive val, som rör personen själv
eller närstående. Förhållanden som kan innebära jäv ska
anmälas till stämmopresidiet. I tveksamma fall avgör
stämmopresidiet om jäv föreligger.

Motion

Förslag från föreningens medlemmar till riksstämman.

Nominering

Nominering innebär att föreslå en person som kandidat till en
förtroendepost. Varje medlem har rätt att nominera andra
kandidater. Valberedningen presenterar sitt förslag tidigt
under riksstämman och det är lämpligt att övriga
nomineringar läggs fram samtidigt. Inget hindrar dock att
ytterligare nomineringar görs i samband med valen som görs
i början av riksstämmans andra dag, söndag.

Ombud

Personer som av kretsar och länsförbund utsetts att
representera dem på riksstämman.

Ordningsfråga

Vid frågor eller förslag som berör mötesordningen (hur mötet
genomförs), exempelvis yrkande på ajournering, jäv,
stadgetolkning, tidsbegränsning, streck i debatten, så ropas
”ordningsfråga”. Då bryts talarlistan och ordningsfrågan får
ställas och ska behandlas omgående. Alla deltagare kan ställa
en ordningsfråga.

Plenum

När alla deltagare vid riksstämman är samlade.

Proposition

Förslag från riksstyrelsen till riksstämman.
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Propositionsordning

Stämmoordföranden föreslår propositionsordning, den
ordning i vilken riksstämman röstar på förslagen på till
exempel motionssvar. Propositionsordningen ska godkännas
av stämman före omröstningen.
Propositionsordningen säger att varje beslut inleds med
eventuellt yrkande om bordläggning eller återremiss. Om
bordläggning eller återremiss inte sker prövas förslaget till
beslut mot att förslaget helt avslås. Om förslaget inte avslås
kan stämman behöva ta ställning till eventuella ändringsoch tilläggsförslag.
Om flera oförenliga förslag finns kan
kontrapropositionsvotering genomföras. Då tas ett
huvudförslag fram, ofta riksstyrelsens eller utskottets
yrkande. Därefter ställs yrkanden som inte blivit
huvudförslag mot varandra innan det vinnande bland dessa
prövas mot huvudförslaget.
Det går också att ställa olika förslag mot varandra, men då
måste det vinnande förslaget avslutningsvis ställas mot
avslag, så att enkel majoritet uppnås.
När ordföranden ställer frågor om olika förslag som ställs
emot varandra tas alltid riksstyrelsens eller valberedningens
förslag först.

Replik

Alla deltagare ansvarar för att skapa en trevlig stämning på
riksstämman och i de diskussioner som förs. Alla personer
och åsikter ska respekteras.
En replik är ett svar på ett inlägg som gjorts från talarstolen.
Den som blir direkt tilltalad i ett inlägg från talarstolen har
rätt att begära replik som bryter ordningen i talarlistan. Den
person vars inlägg lett till att replik begärts, har rätt till en
motreplik. Replikens längd får ej överstiga 1 minut. En replik
ska hålla sig till ämnet och får inte bli ett nytt inlägg, då
måste ordet begäras på nytt.

Reservation

Ombud har rätt att reservera sig mot ett fattat beslut.

Röstlängd

Lista med personer som har rösträtt på stämman.

Reservation inlämnas skriftligen på en särskild blankett.
Reservationen är personlig och anmäls muntligt i anslutning
till att beslutet fattas. Den skriftliga reservationen ska vara
stämmopresidiet tillhanda innan riksstämmans avslutning.

13

RIKSSTÄMMA 2018: SÅ GÅR STÄMMAN TILL

Rösträknare

Två personer får av riksstämman i uppdrag att räkna röster
om det begärs votering i ett beslut. Rösträknarna ska då
enskilt räkna de ombud som är för och emot förslaget.
Rösträknarna ger sedan, var för sig, stämmoordföranden
resultatet. Om resultaten inte är lika får voteringen göras om.

Rösträtt

Endast de enligt Naturskyddsföreningens stadgar valda
ombuden har rösträtt. Dessa anges i röstlängden, som efter
justering fastställs av riksstämman. Varje ombud har en röst.
Ombud erhåller vid registreringen ett särskilt röstkort, som är
en legitimation för rätten att avge röst, samt en voteringsdosa
som används vid omröstning.

Streck i debatten

Ett yrkande på streck i debatten innebär att diskussionen
kring en specifik fråga ska avslutas. Om riksstämman
beslutar att införa streck i debatten får de som vill skriva upp
sig på talarlistan. Innan ett beslutat streck kan sättas ska
samtliga lagda förslag redovisas. Om det finns nya förslag,
utöver dem som redan lagts, får de redovisas. Därefter kan
ytterligare talare anmäla sig till talarlistan. Listan justeras
och därefter sätts strecket och varken nya förslag eller talare
kan tillkomma. Debatten fortsätter tills talarlistan är tom; den
kan inte fyllas på om inte strecket i debatten upphävs.

Stämmopresidiet

De personer som väljs till ordförande, vice ordförande och
sekreterare vid riksstämman.

Talarlista

Den ordning som de som vill yttra sig i plenum anmäler sig
till stämmopresidiet. Stämmodeltagarna får sedan möjlighet
att yttra sig i samma ordning.

Tidsbegränsning

En debatt som drar ut på tiden kan ibland behöva skyndas på
och då kan tidsbegränsning för alla yttranden begäras.
Deltagarna tvingas då att koncentrera sina inlägg och bör
helst undvika att upprepa sådant som redan sagts eller
föreslagits. Begränsningen kan exempelvis sättas till 1 min.

Utskott

Arbetsgrupper under riksstämman där propositioner och
motioner diskuteras innan beslut fattas i plenum.

Utslagsröst

Om två förslag får lika många röster vid en omröstning i ett
sakärende har stämmoordförande, alternativt vice
stämmoordförande, om denne leder stämman, utslagsröst.
Om två personer får lika många röster vid val till
förtroendeposter avgör däremot lotten.

Val

Vid valet till riksstyrelse väljs först ordföranden, sedan
skattmästaren och därefter de tio övriga ledamöter som
riksstämman ska utse. I efterkommande steg väljs revisorer
och valberedning.
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Vid val av ordförande och skattmästare tillämpas enkel
majoritet vid votering (den som har mer än hälften av det
totala antalet röster som lämnats in väljs). Om det finns flera
kandidater och ingen kandidat uppnår enkel majoritet vid en
första omröstning sker en andra omröstning mellan de två
kandidater som fått flest röster i första omröstningen.
Vid övriga personval tillämpas relativ majoritet (den som får
flest röster väljs) och plenum tillfrågas då om stöd för en i
taget av samtliga föreslagna kandidater, där den eller de väljs
som erhåller flest röster.
Votering vid val mellan olika kandidater till en specifik post
sker normalt med voteringsdosa. När flera personer ska
väljas, och om det finns flera förslag, exempelvis gällande
ledamöterna till riksstyrelsen, används valsedel. Valsedel får
för att vara giltig endast innehålla namn som föreslagits.
Någon samlande beteckning för en särskild grupp av
kandidater är inte tillåten. Valsedel ska, för att vara giltig,
innehålla exakt lika många namn som antalet platser som
ska utses, varken fler eller färre. Ogiltig valsedel räknas inte.
Om ett ombud så begär sker slutna val. Vid slutna val
används voteringsdosa. Alternativt sker skriftlig
röstinlämning i den ordning röstlängden anger.

Valkommitté

På stämman utses en valkommitté på fem personer bland de
närvarande deltagarna. De får till uppgift att presentera
förslag på fem personer till valberedning. Som stöd har
valkommittén de förslag till personer som bland annat
länsförbunden vid sina respektive stämmor har nominerat.

Votering

Vid votering (omröstning) på riksstämman tillämpas som
huvudregel enkel majoritet, d.v.s. det förslag som får mer än
hälften av det totala antalet avgivna röster vinner. Vid val
gäller dock ibland andra regler (se Val), och vid
stadgeändring gäller ett krav på 2/3 majoritet.
Beslut på riksstämman fattas normalt med hjälp av

voteringsdosa, där en knapptryckning redovisar hur ombudet
ställer sig i en viss fråga.
Riksstämman kan som alternativ även välja att använda

acklamation kombinerat med försöksvotering respektive
räkning av röstkort. Vid försöksvotering ber
stämmoordförande ombuden hålla upp sina röstkort för att
översiktligt kunna bedöma majoritetsställningen. Om utfallet
går att bedöma utan att räkna föreslår ordföranden att
resultatet fastställs. Om ingen då kräver votering med
rösträkning fattas beslutet i enlighet med försöksvoteringens
resultat.
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Om någon begär votering med rösträkning, eller om det är
svårt att bedöma resultatet utan räkning, ställs
voteringsproposition och rösträkning sker. Ombud kan
begära sluten votering, vilket kan ske med voteringsdosa
eller med slutna (hemliga) valsedlar.

Voteringsdosa

Voteringsdosan som varje ombud får vid registreringen är det
huvudsakliga instrumentet för omröstning, som sker genom
knapptryckning. Dosan kallas ibland även ”mentometer” och
används allt oftare på stämmor och konferenser i
föreningslivet på samma sätt som i riksdagen eller
fullmäktige av olika slag. Bland fördelarna finns att
voteringsdosan ger ett tydligt utfall och att den är snabb att
använda jämfört med omröstning med röstkort som ska
räknas. Under riksstämmans inledning kommer alla ombud
få möjligheter att prova voteringsdosan.

Yrkande

Varje föreningsmedlem har rätt att ställa yrkande (förslag)
vid riksstämman. Samtliga yrkanden ska lämnas skriftligt till
stämmopresidiet på en särskild blankett som finns hos
stämmopresidiet. Förslag på personer som ska väljas kan
däremot lämnas muntligt.
Riksstyrelsens yrkande är enligt föreningspraxis automatiskt
det som riksstämman ska ta ställning till. I stämmohandlingarna finns riksstyrelsens propositioner och förslag
till beslut i yttranden över de inlämnade motionerna.
Ett förslag som finns i en motion tas inte upp som motförslag
till riksstyrelsen om inte någon stämmodeltagare eller ett
utskott yrkat bifall till yrkandet i motionen.
Utskottens förslag måste tas upp för att bli behandlade. Det
sker genom att stämmans ordförande redovisar utskottetens
förslag.

Yrkandelängd

En lista på de yrkanden som gjorts vid riksstämman i ett
särskilt ärende.

Yttrande-berättigad
deltagare

Varje medlem har möjlighet att få ordet och säga något på
riksstämman.

Återremiss

När riksstämman avstår från att fatta beslut, utan i stället
skickar tillbaka ärendet för ytterligare behandling. Ärendet
återremitteras.
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