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25 augusti – extra stämma 
6. Fastställande av mötesordning för stämman 
 
Det är stämman som beslutar hur stämman ska genomföras. Detta regleras i 
dokumentet mötesordning. En del av dessa delar regleras av STFs stadgar, andra 
regleras enbart via mötesordningen. Det som du läser nu är styrelsens förslag till 
mötesordning.  
 
Stämman äger rum i Microsoft Teams verktyg för digitala möten.  
 
Olika grupper av medlemmar har olika rättigheter under stämman. Se nedan. 
 
  Närvarorätt Yttranderätt Förslagsrätt Rösträtt 
Medlemsombud (MO) X X X X 
Styrelse  X X X X 
Presidiet   X X X  
Valberedning X X X  
Revisorer  X X X  
Suppleant till MO X X   
Medl av representantskap X X   
Övriga medlemmar  X X   
 
Som deltagare på stämman förväntas man delta i mötet med påslagen kamera och i 
övrigt fungerande utrustning. Deltagare förväntas ha mikrofoner avstängda när de 
inte har ordet eller vid omröstning.  
 
Man begär ordet genom att använda handuppräckningen i Teams. 
Mötesordföranden fördelar ordet i den ordning deltagarna begär ordet.  
 
Man lägger ett förslag genom att begära ordet och muntligt framföra det.  
 
Omröstning sker öppet och med acklamation (mikrofoner på för röstberättigande). 
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal skiljer lotten. 
 
Val sker med enkel majoritet och kan genomföras öppet med acklamation men ska 
ske slutet om något ombud så begär.  
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Vid sluten omröstning skickas en digital enkät ut till alla röstberättigande. Man 
röstar genom att svara på frågan och ange den säkerhetskod som ombud och 
styrelse fått utskickat i förväg vid anmälan. Endast korrekta röster räknas. Vid lika 
röstetal skiljer lotten. 
 
Röstberättigande kan reservera sig mot beslut. Reservation ska anmälas i Teams-
chatten innan mötet avslutas. Styrelsens ledamöter får inte rösta i frågor som gäller 
val av styrelseledamöter.  
 
Acklamation betyder JA-rop. 
 
 
 
STFs styrelse föreslår stämman besluta 
 
att fastställa mötesordningen för stämman 


