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Ordningsregler riksstämman 2021 
 
Allmänna förhållningsregler 
 

• Vi talar gott om varandra och lyfter kandidater vi vill se valda och inte argument emot 
andra föreslagna. 

 
• Vi håller god ton och tror gott om varandras intentioner.  

 
• Alla ansvarar för en respektfull ton på mötet och mötespresidiet kommer påpeka när 

detta inte följs. Chatten används inte för att påpeka detta. 
 
Förhandlingarna 
Förhandlingarna sker dels asykront (endast i VoteIT skriftligt) och synkront (samtidigt i 
videokonferensverktyget Zoom och mötesverktyget VoteIT) 
 
Mötet öppnas asynkront i VoteIT för yrkanden på punkterna 1-9 måndagen den 18 januari kl 
18.00.  
 
Yrkandemöjligheten stänger för punkterna 1-9 onsdag den 27 januari kl 8. 
 
Omröstning pågår onsdag den 27 januari kl 9.00 till måndag 1 februari kl 8.00. Beslut meddelas 
samma dag kl 9.00. 
 
Förhandlingarna återupptas lördagen den 6 februari kl 9.00, då i Zoom och i VoteIT. 
 
De asynkrona förhandlingarna 
Under de asynkrona förhandlingarna finns möjlighet att ställa frågor under fältet ”Diskussion” 
och yrka under fältet ”Förslag”. Frågor kan vara både av innehållskaraktär och teknisk karaktär. 
Under fliken ”Omröstningar” finns alla omröstningar under omröstningsperioden.  
Under utbildningarna kommer ombuden få mer information om hur detta går till.  
 
De synkrona förhandlingarna 
 
Begära ordet 
Under respektive dagordningspunkt i VoteIT finns ”sätt upp dig” på talarlistan. 
 
Lägga förslag, yrka 
Förslag och yrkanden skall, för att tas upp till behandling, lämnas skriftligt i VoteIT så tidigt som 
möjligt under diskussionen. Efter det att streck satts i talarlistan får inga nya förslag väckas. Du 
kan själv dra tillbaka dina yrkanden, detta görs under ”Förslag” på respektive dagordningspunkt. 
Om du vill väcka någons tillbakadragna yrkande gör du detta till presidiet muntligt genom att 
begära ordet. 
 
Talartid 
Talartiden för debattinlägg begränsas till tre minuter om inte annat beslutas. Presidiet har rätt att 
föreslå kortare tid till stämman för debattinlägg. Alla inlägg i debatten, föredragningar etc görs 
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muntligt i Zoom, presidiet ger dig ordet och du slår själv på din mikrofon och kamera (om du har 
sämre uppkoppling eller saknar kamera görs undantag).  Ingen diskussion i ärendet sker i chatten.  
 
Ordningsfråga 
Ordningsfråga begärs muntligt genom att säga sitt namn i Zoom (mellan två talare) 
 
Replik 
Replik begärs muntligt genom att säga sitt namn i Zoom (mellan två talare). Repliktid 1 minut. 
 
Reservationer 
Alla reservationer avges skriftligt per mail till huvudsekreterare maria.bjorklund@pso.se och skall 
vara inlämnade till senast före förbundsstämmans avslutning. 
 
Yttranderätt 
Förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare samt revisorer har yttrande- och förslagsrätt, liksom 
kanslichef och ledamöter av riksstämman utsedda kommittéer. Övrig anställd personal har 
yttranderätt. (§7 i stadgarna). 
 
Verksamhetsberättelser och årsredovisningar 2017, 2018 och 2019 
Förbundsstyrelsens föredragande sker skriftligt i VoteIT och beslut tas asynkront.  
 
Val och nomineringar 
Samtliga nomineringar (undantag: val av valberedning) skall senast lördagen den sjätte februari 
klockan 13:00 vara skriftligt inlämnade på rätt dagordningspunkt i VoteIT. Efter 
nomineringstidens utgång kan inga namn föreslås.  
 
Valberedningens utsända förslag anses nominerade. Förslag utöver valberedningens utsända 
förslag skall alltså nomineras på stämman för att tas upp till behandling. För den som nomineras 
vid stämman och inte är närvarande skall ett skriftligt meddelande finnas att nomineringen 
accepteras, detta mailas till maria.bjorklund@pso.se innan nomineringsperioden går ut.  
 
Valberedningens förslag och övriga nomineringar kommer att framgå i VoteIT. 
 
Val av valberedning 

Vid riksstämman kommer förutom val av styrelse och revisorer också att väljas ny valberedning. 
Nominering av kandidater till valberedningen, upphör söndag den sjunde februari klockan 10:00. 
Nomineringar till ny valberedning lämnas som förslag under rätt dagordningspunkt i VoteIT.  

Den som nomineras skall vara tillfrågad och ha accepterat nomineringen. 
 
Beslutsordning 
Varje ombud äger en röst. Röstning med fullmakt är ej tillåten.  
 
Omröstning sker med omvänd acklamation (presidiet frågar ”någon däremot” först och 
konstaterar bifall vid tystnad) om det endast finns ett förslag på punkten.  
 
Omröstning sker i VoteIT om det finns flera förslag, förslaget rör stadgar och vid personval där 
det finns mer än ett förslag. Omröstning sker också vid begäran. Alla omröstningar är slutna.  
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Förhinder 
Om du som är ombud får förhinder att delta i stämmoförhandlingarna eller del av dessa ska det 
anmälas till presidiet via mail på anna@styrelsepost.se och också uppmärksammas muntligt 
genom att begära ordningsfråga. I första hand inträder ersättare om sådan finns. Ersättaren ska 
anges i mailet med mailadress. Ombud ansvarar själv för att länk till Zoom och instruktioner för 
VoteIT meddelas denna om det sker under mötet, om det sker innan mötet får det tillträdda 
ombudet informationen från presidiet. I annat fall blir platsen vakant. 
 
 
 
 
 
 


