8. Arbetsordning för RF- och SISU-stämma

Förslag till arbetsordning vid RF- och SISUstämman 2017
Förhandlingarna börjar på utsatt klockslag (se program m.m.).

1. Integrerade stämmor
Vid Riksidrottsmötet (RIM) 2015 i Helsingborg genomfördes för första gången RFstämman och SISU-stämman integrerade med varandra, vilket föreslås ske även vid
RIM 2017 i Karlstad. I formellt hänseende kommer de två stämmorna att hållas åtskilda, men genomföras simultant. I praktiken innebär det att föredragningslistorna för
de båda stämmorna synkroniseras, så att bl.a. motioner som inkommit till båda stämmorna behandlas/diskuteras i ett sammanhang, om än att respektive stämma fattar beslut separat. Även de förslag/propositioner som Riksidrottsstyrelsen (RS) och SISU:s
förbundsstyrelse (FS) framlägger gemensamt behandlas på samma sätt, liksom att valen kan genomföras i ett sammanhang. Stämmoprotokoll kommer att upprättas separat
för de båda stämmorna.
Både RF-stämman och SISU-stämman består av ombud för identiska medlemsorganisationer (71 SF), med samma antal ombud på båda stämmorna, med tillägg att SISU
har ytterligare tre medlemsorganisationer (Sveriges Bridgeförbund, Svenska Livräddningssällskapet och Svenska Pistolsskytteförbundet). Det förutsätts, inte minst av ekonomiska skäl, att SF utser samma personer till ombud på båda stämmorna. Röstlängden till de båda stämmorna är således identisk, med undantag för SISU:s övriga tre
medlemsorganisationer, vars ombud enbart har rösträtt på SISU-stämman.
2. Registrering av ombud samt erhållande av röstkort
Varje ombud ska registrera sig i mötesbyrån för att upptas i röstlängderna som röstberättigad. Vid registreringen får varje ombud ett eller två röstkort (RF=rött och
SISU=gult) med namn och förbund angivet.
Vid byte av ombud gäller att återlämnande av röstkort först måste ske i mötesbyrån,
och att bytet anmäls till mötespresidiet (för ev. justering av röstlängden). Ersättare erhåller nytt/nya röstkort av mötesbyrån.
Röstkortet är ombudets ”legitimation” för att få utöva rösträtt, och kommer framför
allt att användas vid försöksvoteringar. (Vid rösträkning i sakfrågor och sluten votering vid val används elektroniska hjälpmedel enligt vid mötet given instruktion).
3. Stämmornas sammansättning och beslutförhet samt röstlängd
RF-stämman 2017 består av högst 200 ombud, och SISU-stämman av högst 209 ombud enligt förelagda röstlängder/ombudsförteckning.
Enligt 4 Kap. 1 § RF:s stadgar är RF-stämman, och enligt 2 Kap. 3 § SISU:s stadgar
är SISU-stämman, beslutför med det antal ombud som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i respektive stämmas beslut.
Ombud får representera endast en medlemsorganisation och har endast en röst. Ledamot av RS/FS får inte vara ombud.
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Röstlängd för respektive stämma fastställs vid stämmans början. Underlaget för röstlängden fås genom registrering av ombud i mötesbyrån enligt punkt 2.
Röstlängden kan senare genom beslut av stämmorna justeras (vilket normalt görs efter
att förhandlingarna har ajournerats för dagen). Anmälda ombud och ersättare enligt 4
Kap. 3 § RF:s stadgar respektive 2 Kap. 4 § SISU:s stadgar upptas i röstlängden.
Utbyte av ombud ska ske enligt punkt 2 i mötesbyrån, som meddelar mötespresidiet
för justering av röstlängd.
4. Yttrande- och förslagsrätt m.m.
Yttrande- och förslagsrätt vid RF- och SISU-stämman har, förutom ombuden,
RS/FS:s ledamöter och RF/SISU:s högste tjänsteman (GS) samt motionär (förening) i
fråga om egen motion.
Företrädare för medlemssökande förbund har möjlighet att nyttja fyra minuter per förbund för en presentation av förbundet.
Yttranderätt tillkommer även DF:s/SISU-distriktets representant. Med stämmans samtycke har även annan yttranderätt.
Revisorerna har yttranderätt i ärenden de berett, och valberedningens ordförande och
övriga ledamöter har rätt att yttra sig i de ärenden valberedningen berett.
5. Ordförande för stämman
RF-/SISU-stämman väljer minst två ordföranden, vilka växelvis och efter sinsemellan
gjord överenskommelse leder förhandlingarna. Ordförande och stämmornas sekreterare utgör tillsammans mötets presidium. Tjänstgörande ordförande äger rätt att framställa förslag om debattens avslutning och om särskild tidsbegränsning för talarna (se
förslag om begränsad taltid under diskussionsordningen). Sådant förslag kan även
framställas av stämmans röstberättigade deltagare (ombuden). Önskar tjänstgörande
ordförande delta i debatten, ska han/hon överlåta åt annan ordförande att leda förhandlingarna.
6. Diskussionsordning
1. Ordet begärs genom att ombud efter anvisning från mötesordföranden ges möjlighet att begära ordet (”teknisk instruktion” vid mötet). Detta gäller inte föredragande i RS/FS.
2. Begäran av ordet och eller replik kan endast göras på den under förhandlingarna
aktuella punkten och efter mötesordförandens anvisningar.
3. Alla förslag (yrkanden), med undantag för rena bifalls-/avslagsyrkanden, ska
skriftligen lämnas till presidiet.
4. Anförandena spelas in (ljud/bild). För den skull och med hänsyn till deltagarna
måste varje anförande hållas från talarstolen. (Obs! Den som inte önskar bli upptagen på bild eller inspelad på band ombeds anmäla detta i förväg.)
5. Med undantag för styrelsens föredragande är talartiden begränsad till fyra minuter
för varje talare med två minuters repliktid. Stämmans ordförande kan om särskilda
skäl föreligger medge undantag från dessa tidsbegränsningar.
6. Vid stämman anmäld reservation ska skriftligen inlämnas snarast möjligt och senast före protokollets justering.

RF-stämma och SISU-stämma i Karlstad 19-21 maj 2017

8. Arbetsordning för RF- och SISU-stämma

7. Sekretariat, protokoll
Stämmorna väljer var sin sekreterare som ska svara för stämmoprotokollen. Så snart
som möjligt efter stämman kommer ett beslutsprotokoll innehållande talarförteckning,
framställda förslag (yrkanden) och fattade beslut att utsändas till SF/MO och
DF/SISU-distrikt, samt finnas tillgängligt på RF:s och SISU:s hemsida.
Vid omröstning genom votering (begärd rösträkning) ska röstfördelning anges i protokollet.
Utöver mötesordförandena justeras stämmans protokoll av de vid stämmorna valda
protokolljusterarna.
8. Beslut, omröstning
Om inte annat följer av RF:s/SISU:s stadgar avgörs vid omröstning alla frågor genom
beslut med enkel majoritet (absolut eller relativ).
För beslut i sakfrågor erfordras absolut majoritet. Med absolut majoritet menas mer
än hälften av antalet avgivna röster (not. en ”blank” röst anses ej avgiven).
Val avgörs genom relativ majoritet, varmed menas att den (de) som fått högsta antalet
röster är vald (valda) oberoende av hur nämnda antal röster förhåller sig till antalet avgivna röster. Vid lika röstetal ska lotten avgöra.
För bifall till stadgeändring fordras enligt 2 Kap. 6 § RF:s stadgar respektive 1 Kap.
5 § SISU:s stadgar, stämmobeslut med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Omröstning samt rösträknare
Omröstning (votering) ska enligt stadgarna ske öppet, dock ska val ske slutet om ombud så begär.
Öppen omröstning sker genom acklamation (dvs ljudligt bifallsrop). Ombud som begär votering ska därvid uppge sitt namn och förbund. Försöksvotering kan ske genom
uppsträckning av röstkortet, varvid mötesordföranden bedömer utfallet. Om ombud
begär rösträkning kan denna ske med hjälp av voteringsanläggning.
Sluten omröstning, som är möjlig endast vid val, äger rum med röstsedlar eller med
hjälp av voteringsanläggning (enligt nedan). Vid val med slutna sedlar får valsedel
inte uppta fler namn än det antal som ska väljas.
Stämman väljer rösträknare, som i förekommande fall har att vid votering med manuell rösträkning skriftligen till presidiet meddela resultatet av omröstningen.
Voteringsanläggning
(Information om användning av voteringsanläggning lämnas vid RIM.)
9. Redaktionskommitté
Stämmorna väljer en redaktionskommitté, bestående av ordförande och fyra övriga ledamöter.
Då så många förslag i en fråga framställts, att därför eller av annat skäl, ett direkt avgörande inte kan ske, avslutas den första behandlingen med frågans hänskjutande till
redaktionskommittén. Sedan utredning i frågan verkställts eller föreliggande förslag
sammanjämkats, utarbetar redaktionskommittén ett motiverat förslag, som föreläggs
vederbörlig stämma.
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Om så många förslag lämnats att stämman inte direkt kan gå till beslut i frågan, får
frågan hänskjutas till redaktionskommittén. Detsamma gäller om förslagen av andra
skäl svårligen kan ställas mot varandra. Redaktionskommittén har då att utreda sakfrågor eller jämka samman förslag till ett motiverat förslag som föreläggs stämman för
beslut.
Eventuella förslag till uttalanden från stämma hänskjuts till redaktionskommittén, som
inför stämman framlägger ett slutgiltigt förslag.
Redaktionskommittén ska kunna sammanträda när som helst under stämmorna.
10. Val
Valen vid RF-stämman och SISU-stämman kommer att genomföras samtidigt i enlighet med föreslagen föredragningslista.
Vid kandidatnomineringen (fredag kväll) redovisar ordföranden, i den för RF och
SISU gemensamma valberedningen, nomineringsförslag avseende de val som beretts
av valberedningen. Lekmannarevisorerna ges möjlighet att lägga fram nomineringsförslag på kandidater att väljas till valberedning. Efter detta får respektive ombud fritt
föreslå (nominera) kandidater utöver de som valberedningen respektive lekmannarevisorerna nominerat. (Här gäller att de förslag på kandidater som sedan tidigare inkommit till valberedningen/lekmannarevisorerna inte därmed är automatiskt nominerade.)
I samband med nominering får presentation av kandidat ske, dock begränsad till
högst 1 minut. Plädering sker senare i direkt anslutning till valen.
I övrigt gäller följande:
1. Den som vid stämmorna nominerar kandidat, som inte är närvarande vid
stämman, ska försäkra sig om att personen är villig att åta sig uppdraget.
2. För kandidatnominering gäller att nomineringen är avslutad sedan valberedningens ordförande och lekmannarevisorerna meddelat sina respektive
förslag, och efter det att kandidater härutöver har nominerats. Nomineringen upprepas inte när stämman går för att verkställa val.
3. För val, som inte avser valberedning, gäller att valberedningens motivering
meddelas före varje val samt att plädering får förekomma för de vid kandidatnomineringen nominerade. För val av valberedning gäller motsvarande.
Alla val sker enligt punkt 8 ovan.
4. Om någon som valts för en tid av fyra år lämnar, avsäger sig sitt uppdrag
eller ställer sin plats till förfogande, verkställs fyllnadsval för återstående
mandattid om två år.
11. Valbarhet
Reglerna om valbarhet finns för RF:s vidkommande i 3 Kap. 1 § och 4 Kap. 6 § RF:s
stadgar, och motsvarande regler för SISU finns i 2 Kap. 6 § SISU:s stadgar.
12. Omkastning i föredragningslistan m.m.
Omedelbart efter stämmans öppnande och efter behandling av procedurfrågor, vidtar
behandlingen av verksamhetsberättelserna och årsredovisningarna för RF respektive
SISU. Härvid bör debatten indelas så att berättelsernas disposition följs.

RF-stämma och SISU-stämma i Karlstad 19-21 maj 2017

8. Arbetsordning för RF- och SISU-stämma

Ärendena behandlas i den ordning som angivits i föredragningslistan, med undantag
för kandidatnomineringen som sker fredag kväll, och medlemsansökningarna som föreslås behandlas lördag efter lunch. Val sker sedan övriga ärenden har behandlats, om
inte stämman beslutar annat.
I övrigt beslutar stämman om eventuella omkastningar i föredragningslistan.
13. Besluts ikraftträdande
Beslut fattade av RF-stämman och SISU-stämman gäller från stämmans avslutande
om inte annat beslutas. Det innebär att stämman kan bestämma att beslutet ska träda
ikraft fr.o.m. viss tidpunkt eller att det ska träda ikraft med omedelbar verkan att tilllämpas under innevarande stämma (t.ex. en stadgeändring som har påverkan på val).
13. Mötets offentlighet
Mötet är offentligt.
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