Informationsbrev om Sveriges Kaninhoppares Riksförbunds Årsstämma 2017

Till ombud till årsstämman för Sveriges Kaninhoppares riksförbund år 2017
Nu är det snart dags för årsstämman 2017 och det är dags att skicka ut
lite information om hur stämman kommer att gå till. Många av er har
säkert varit med förut men är det första gången kan det vara skönt att
veta ungefär vad som kommer att hända.
Tillsammans med det här brevet kommer en dagordning. Det är den vi
kommer att följa under dagen och det är endast de sakerna som finns
med på dagordningen som vi kommer att fatta beslut om. Det ser inte
ut som jättemånga punkter, men punkterna ”Val till Styrelsen” och ”
Till årsstämman inkomna och av styrelsen behandlade motioner”
brukar ta längst tid.
Mötets gång
Mötet startar 08:00 och det är viktigt att alla är på plats i tid så att mötet kan starta.
Mötet börjar med att det väljs en ordförande och sekreterare för mötet. Styrelsen kommer ha
förslag till dessa men det är stämman som sedan beslutar att gå på styrelsens förslag eller
förslag uppkomna på stämman. Det väljs även två personer som ska vara rösträknare under
stämman och justera protokollet efter stämman. Det är de två som under dagen räknar hur
många som röstar på de olika valen och vilket val som går igenom.
Det är en lång dag framöver efter det så det kommer läggas in korta pauser och en lite längre
lunchpaus för att alla ska orka med och hålla fokus.
Yttranderätt och rösträtt
Alla medlemmar har rätt att komma till stämman och säga sin åsikt, däremot är det bara
ombud som har rätt att rösta i frågorna. När man kommer på morgonen får man meddela att
man är där och då får man en lapp med ett nummer på. Den lappen håller man helt enkelt upp
om man vill prata under mötet.
När dagordningen ska fastställas så är det viktigt att man tar upp om man har frågor eller vill
behandla något i en annan ordning (ibland kanske man vill behandla motionerna i en annan
ordning än de planerats i), för när dagordningen är fastställd är det den ordningen som
kommer följas under dagen.
Beslut och röstning. OBS! Nytt för i år – elektronisk röstning!
Vid alla röstningar är det absolut majoritet som gäller. Det betyder att vid flera val måste ett
förslag få absolut majoritet. Vid tre eller fler val är det inte personen med flest röster som
automatiskt vinner utan även där måste det vara absolut majoritet ex om vi har tjugo personer
som röstar är majoriteten elva, så då måste en person få minst elva röster för att gå igenom.
Om inget har det så plockas personen med minst antal röster bort och röstningen börjar om
igen och så fortsätter det tills en person har fått absolut majoritet.
Alla personval sker en åt gången, vi röstar alltså inte om ex tre ledamöter på en gång, utan tar
en i taget.
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Vid alla personval med två förslag eller fler kommer det ske en sluten röstningen, i år innebär
det att vi ska använda oss av röstning via en hemsida. Det innebär att alla ombud behöver ha
tillgång till en mobiltelefon, surfplatta eller dator som är kopplad till internet. Om man inte
har tillgång till internet hjälper styrelsen till med det, däremot måste vi i förväg veta om det är
så att något ombud inte ens har tillgång till en mobiltelefon/surfplatta/dator så vi kan hjälpa
till med det för att underlätta röstningen. Det krävs ingen app för att rösta, utan det kommer
ske via en hemsida där ombuden får ett särskilt lösenord inför varje röstning.
Rösträknarna kommer sedan kontrollera röstningen, att det är rätt antal röster och
sammanställa om det krävs flera val eller inte. Om man som ombud inte vill rösta på någon av
personerna väljer man att rösta på ett blankt alternativ, alltså att lämna in sin röst utan en
åsikt. Vem som röstar på vem är ingenting de kan se, utan all röstning sker helt anonymt.
Alla andra frågor som beslutas om på stämman sker genom acklamation, dvs muntlig
omröstning. Ordförande för stämman kommer berätta vilka alternativ som finns och ombuden
säger ja på det förslag som den föredrar. Om det verkar jämnt kan handuppräckning krävas
och då kontroller rösträknarna hur många som är för förslagen.
På en stämma säger man väldigt sällan nej, besluten är uppdelade efter ”för” och ”emot”
vilket gör att ordförande frågar ”vilka är för Anna Andersson som ledamot” så svarar de som
är för ”Ja” och de som inte är det är tysta. Därefter frågar Ordförande ”Någon däremot” och
då får man svara ”ja” där om man är emot förslaget.
Motionerna
Motionerna är oftast de som tar allra längst tid och det är viktigt att man som ombud är
förberedd och vet om man har någon specifik fråga som ska ställas och om man har något
speciellt argument man vill ta upp.
Vid varje motion lämnas ordet först till motionsskrivaren som får välja att argumentera lite
extra för sin motion eller helt enkelt låta den tala för sig själv. Därefter får styrelsen ordet och
lämnar sitt förslag till beslut och därefter lämnas ordet fritt.
Vill man argumentera eller ställa frågor så räcker man upp sin lapp och ordförande fördelar
ordet.
Att diskutera är väldigt roligt och givande men det gäller att försöka hålla sig så kort som
möjligt och försöka komma med nya argument så att man inte bara upprepar det som tidigare
talare sagt för att undvika att stämman drar ut allt för mycket på tiden.
Ordförande kan även välja att bryta en diskussion som fastnat lite och då gå direkt till beslut
om det inte verkar komma med något nytt i diskussionen.
Vid röstning så finns det alltid tre val. Bifall, bifall med ändring och avslag. Vid bifall så
godkänner man motionen som den är skriven. Vid bifall med ändring så kan man välja att
ändra vissa delar och vid avslag så händer ingenting och vi har kvar det som det är idag.
Material
Det är viktigt att ni själva skriver ut dagordningen, motionerna och andra papper som ni kan
tänkas vilja ha på plats. Styrelsen eller klubben håller alltså inte med det på plats. Det enda ni
kommer få på plats är lappen som ni håller upp för att få ordet.
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