Hur går ett riksmöte i Svenska Islandshästförbundet till?
För att få ett smidigt möte där alla vet vad vi gör och vad som beslutas så underlättar det
att vi jobbar på ett enhetligt sätt under mötet. Här är en introduktion för dig som är ny
till SIFs riksmöten och en påminnelse för dig som är veteran i dessa sammanhang.
§

Som representant har du rätt att lägga förslag och att rösta på stämman. Styrelsens
ledamöter har förslagsrätt, men hela styrelsen har bara en röst.

§

Övriga närvarande vid mötet har förslags- och yttranderätt men inte rösträtt.

§

Styrelsens ledamöter har omedelbar yttranderätt under debatt.

§

Begära ordet - räck upp handen så att den som för talarlistan ser dig.
Mötesordförande fördelar sedan ordet efter listan.

§

Yrkande- om du har ett förslag som du vill att årsmötet tar ställning till presenterar
du det i form av ett yrkande och säger ”Jag yrkar att…” . Det förenklar för stämman
om längre yrkanden lämnas in skriftligen också.

§

Streck i debatten – om du tycker att det är dags att avsluta en debatt och gå till
beslut kan du begära ”Streck i debatten”

§

Styrelsens förslag utgör huvudförslaget.

§

Röstning - Som representant svarar du JA eller NEJ när mötesordförande frågar hur
årsmötet ställer sig i en fråga. Baserat på det avgör stämmoordförande vilket
alternativ som blir beslut.

§

Votering - Om man inte är nöjd med ordförandes bedömning måste man som
representant ropa "Votering" innan klubban slås. Då blir det ny omröstning med
uppvisande av de röstkort du fick när du checkade in.

§

Rösträkning - Om du tycker att utfallet av röstningen med röstkorten är oklart kan
du begära ”Rösträkning”. Då får de utsedda justerarna räkna antal röster för varje
alternativ.

§

Sluten votering – I personval under årsmötet där flera kandidater ställs mot
varandra kan du begära att röstning sker genom ”Sluten votering”. Då lämnas
rösterna in på anonyma lappar.

§

När olika förslag ställs mot varandra så förklarar mötesordförande hur det kommer
att gå till.

§

Är du osäker på vad eller hur du förväntas ta ställning till en fråga vid något tillfälle
under mötet – räck upp handen och begär ett förtydligande.

§

Minns du inte begreppen som används vid en stämma – INGA PROBLEM, tala bara
om för mötet vad du vill så hjälps vi åt.

§

Om du lämnar mötet innan det är avslutat måste du avregistrera dig från röstlängden
och lämna in ditt röstkort, om du inte har en suppleant att lämna över till. En person
– en röst.

§

DU som representant har en viktig uppgift och är med och påverkar SIF:s kommande
verksamhet! Majoritetens vilja = gällande beslut
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