
Arbetsordning



Nytt sen FS-mötet 10-11:e september

► Förslag på direktbehandling av 63 motioner (79 motioner ursprungligen)

• Dvs 16 motioner inom fem områden kvarstår

• Förbundsmötet måste besluta så förstås

• Fem områden blir då kvar till beredningsarbetet av motioner i steg 2

► Vision - en kraft för framtiden. Justeringar i fokus och mål efter dialogen på förmötena

► Ny handling om ekonomi och medlemsavgifter



►Skapa trygghet och överenskommelse kring 
arbetsformer 

och demokrati

►Beskriver hur olika frågor bereds och beslutas

►Vilka system och tekniska hjälpmedel vi kommer 
använda

►Organisationen runt mötet

Varför arbetsordning?



►Ajournera 

►Ansvarsfrihet

►Avslag

►Behandlingsarbete

►Beredningsgrupp för centrala 
valutskottet

►Bifall

►Enkel majoritet

►Host/Co-host/Digitala värdar

►Förslag/yrkande

Ordlista

►Omröstning

►Ordningsfråga

►Plenum

►Rösträtt

►Samordningsutskott



►Syfte och uppdrag

►Föreslagna till uppdraget

Kristina Ljungros (Astma- och allergiförbundet)

Håkan Gerenmark (Vision Skara 
Stiftsavdelning)

Bülent Maksimov (Göteborgsavdelningen)

Josefin Herrström (Huddingeavdelningen)

Presidiet



Demokratifrämjare

►Trygghet i demokratin



►Förmöte
► Förberedande möte
► Rekommendation till direktbehandling av motioner på förbundsmötet

►Digitalt årsmöte
► Årsberättelser
► Ansvarsfrihet

►Förbundsmöte
► Motioner
► Vision en kraft för framtiden (Inriktningen 2020-2024)
► Val till förbundsstyrelse, centralt valutskott, revisorer, revisorsersättare
► Stadgefrågor
► Ekonomifrågor (inkl medlemsavgiften)

Vilka frågor kommer hanteras på vilket 
möte? 



►Gruppdiskussioner

►Samordningsutskott

►Plenum

Vision – en kraft för framtiden



Behandling av motioner och vissa övriga frågor 
på förbundsmötet

Pass 1 – smågrupper utifrån 
ämnesindelning– sex ombud 
i varje. Ingen styrning. 
Ca 45 grupper

Pass 2 – nya grupper med en 
representant från varje grupp. 
Ledamot från FS, facilitator samt 
tjänstemannastöd för att skriva 
betänkande. 5 ämnesgrupper.

Plenumbehandling – alla ombud. 
Diskussion och beslut via VoteIT
där betänkandena ligger till 
grund för beslut

Plenum – diskussion och beslut



► Digitalt årsmöte

► Årsredovisning

► Revisionsberättelse

► Förbundsmöte

► Presentation av förslag till medlemsavgift

► Arvoden

► Smågruppsdiskussion i en av ämnesgrupperna

► Beslut i Voteit

Ekonomi 



► Förbundsmöte

► Presentation?

► Smågruppsdiskussion

► Beslut/Omröstning i Voteit

Stadgeändringsförslag



►Förbundsmöte

► Beredningsgrupp för  att ta fram ett förslag inför val till nationellt valutskott arbetar

► Presentation av förslag till olika poster i plenum (Zoom)

► Möjlighet till plädering i Zoom

► Omröstning och beslut i VoteIt

Val 



Rösträtt

►298 ombud till förbundsmötet med rösträtt

►259 anmälda



Digitala verktygen 



Voteit









►Vad ska man tänka på?

►Förhållningsregler

►Läs handlingar och fundera på förslag till förbättringar

►Tips i appen!

►Om en inte är ombud, hur ska en göra för att få reda på 
vad som händer på förbundsmötet?

► Livesändningar

Ombudens roll och andra smarta tips!


