
 
 

Omröstnings- och valordning 
 
Medlemsorganisationernas representanter har alltid rätt att fysiskt delta på Förbundsarenans 
medlemsmöten, men kan även delta på distans om styrelsen så bestämmer och det ingår i 
möteskallelsen. 
 
Medlemsorganisationernas representanter ska på förhand anmäla om distansdeltagande, inom 
den tid som framgår i kallelsen. Distansdeltagande sker med hjälp av de tekniska hjälpmedel som 
styrelsen beslutat om. Förbundsarenan skickar närmare instruktioner gällande distansdeltagande 
till de anmälda. 
 
Medlemsorganisationernas representanter bör tillhandahålla verksamhetsledaren en 
undertecknad fullmakt senast vid den tidpunkt som framkommer i kallelsen. Rätten att delta 
konstateras av deltagarna på samma sätt på mötesplatsen som på distans. Därför krävs att alla 
som deltar på distans har möjlighet att använda både bild och ljud.  
 
Styrelsen väljer för mötet en extra, teknisk sekreterare, som ansvarar för att följa med att 
distansförbindelserna fungerar vid sidan av att hjälpa ordförande att fördela ordet. 
Kontaktuppgifter till mötets tekniska sekreterare finns med i förhandsinstruktionerna.  
 
Ifall det uppstår problem med tekniken som beror på mötesarrangören avbryts mötet tills 
tekniken fungerar igen. Om den tekniska störningen inte beror på mötesarrangören, fortsätter 
mötet, även om kontakten inte längre kan återupprättas. Mötesdeltagarna får i 
förhandsinstruktionerna klara instruktioner hur de ska gå tillväga om kontakten bryts under mötet.  
 
Om distansdeltagande sker genom regionala samlingsplatser där flera medlemmar finns utses en 
rösträknare också för varje samlingspunkt. 
 
Omröstning: 
1. Om inga understödda motförslag läggs fram fattas beslut enhälligt utan omröstning. 
 
2. I första hand görs en provomröstning med handuppräckning i mötessalen. Deltagare på distans 
meddelar sin åsikt via det tekniska hjälpmedel som används (till exempel via chatten i Zoom). 
Ordförande berättar sin tolkning av majoritetens åsikt och ger minoriteten möjlighet att godkänna 
resultatet. 
 
3. Egentlig omröstning sker med namnupprop. Deltagare i mötessalen säger sin åsikt, deltagare på 
distans kan antingen säga sin åsikt eller skriva den i chat och den upprepas av ordförande. 
 
4. I sista hand tillämpas sluten omröstning. Rösträknarna tar emot röster från distansdeltagare. 
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