Arbetsordning för SDI:s Förbundsstämma
1. Ordförande för stämman/representantskapsmötet
Valberedningen föreslår ordförande och sekreterare för förbundsstämman. Förbundsstämman
väljer därefter ordförande och sekreterare. Ordförande och sekreterare utgör därefter stämmans
presidium.
Ordförande äger rätt att framställa förslag om debattens avslutning och om särskild
tidsbegränsning för talarna. Sådant förslag kan även framställas av stämmans röstberättigade
ombud.
2. Yttrande, förslags och rösträtt
Yttrande, förslags och rösträtt i alla ärenden tillkommer förbundsstämmans närvarande
röstberättigade ombud.
Yttrande och förslagsrätt tillkommer förbundsstyrelsens ledamöter samt förbundets högste
tjänsteman.
Yttranderätt tillkommer med förbundsstämmans samtycke de övriga förbundets arbetstagare,
som förbundsstyrelsen bestämmer.
Med förbundsstämmans samtycke har även annan yttranderätt
Vid förbundsstämman har förbundets revisorer och förtroendevalda revisorer rätt att yttra sig
med anledning av revisorernas berättelser till förbundsstämman och med förbundsstämmans
samtycke i andra ärenden.
3. Begäran om ordet
Begäran om ordet ska meddelas tydligt till stämmopresidiet. Stämmopresidiet, styrelsens
föredragande och förbundsordföranden har rätt att omedelbart begära ordet oberoende av
uppgjord talarlista.
Två typer av frågor bryter talarlistan: Ordningsfrågor och sakupplysningar. Ordningsfrågor gäller
endast formen för diskussionen, inte innehållet, till exempel förslag om streck i debatten eller
synpunkter på propositionsordningen. Sakupplysning kan vara fakta som är avgörande för den
fortsatta diskussionen.
4. Streck i debatten
Det kan ibland vara nödvändigt att sätta ”streck i debatten” under debattens gång. Streck kan
begäras som ordningsfråga. Detta går till på följande sätt:
1. Streck begärs
2. Förbundsstämman beslutar om streck ska sättas eller ej
3. Ordföranden läser upp talarlistan och frågar om fler vill begära ordet. Om så är fallet antecknas
dessa och streck sätts efter sista namnet. Därefter kan man inte begära ordet.
4. Debatten fortsätter.

5. När beslut fattas
Huvudförslag på förbundsstämman är förbundsstyrelsens förslag och yttranden över motionerna.
För att ett annat förslag ska ställas under proposition, till exempel bifall till en motion som
förbundsstyrelsen föreslår ska avslås, måste något ombud yrka på detta.
Ordföranden frågar förbundsstämman om den är beredd att rösta. Den som då inte är överens
med ordföranden om vilket förslag som fått majoritet kan begära votering. Då kallas rösträknarna
fram, räknar rösterna och meddelar ordföranden resultatet. Ordföranden fastställer beslutet.
6. Omröstningar
Varje ombud har en röst. Röstning med fullmakt är inte tillåten.
För alla beslut utom stadgeändring gäller enkel majoritet. Enkel majoritet innebär att ett förslag
fått mer än hälften av antalet avgivna röster. Om röstetalet blir lika, gäller den mening som
förbundsstyrelsen företräder.
Vald är den person som får fler än hälften av ombudens röster. Om flera personer är föreslagna
och ingen har fått fler än hälften av rösterna, sker en ny omröstning. Den som då får minsta
antalet röster förlorar. Om det behövs görs nya omröstningar tills någon fått mer än hälften av
rösterna. Om röstetalet blir lika drar man lott.
Vid beslut om ändring av stadgar gäller 2/3 av antalet avgivna röster, så kallad kvalificerad
majoritet.
7. Reservationer
Eventuella reservationer mot beslut ska inlämnas skriftligt och i anslutning till det beslut
reservationen avser.
8. Röstlängd
Röstlängd upprättas efter avprickning vid start av förbundsstämman och vid start efter ajournering
9. Nominering av kandidater till förbundsstyrelsen
Valberedningen har i förväg lämnat besked om sitt förslag till förbundsstyrelse.
Enligt förbundsstadgarna (Kap.3 Valberedningen §3) tillämpas fri nominering av motkandidater
dvs. nominering kan ske från golvet om så önskas utöver de som tidigare föreslagits till
valberedningen. Motkandidat måste antingen vara närvarande för att kunna tillfrågas eller ha
lämnat skriftligt intyg till sin kandidatur.
Den föreslagna kandidaten skall inte vara försatt i konkurs eller meddelat näringsförbud samt inte
heller ha betalningsanmärkningar och/eller obetalda skatteskulder.
10. Val av valberedning
Förbundsstämman väljer tre ledamöter varav en är ordförande. Eventuellt kan valberedningen
inom sig välja ordförande.

