
 

2020-05-18  Sida 1 av 2 
 

Mötesordning extra förbundsstämma 19 maj 2020 
Denna mötesordning ligger som förslag att antas i sin helhet under den extra insatta 
förbundsstämman 19 maj 2020. 

Mötesordningen talar om hur mötet ska genomföras på ett demokratiskt, rättvist och 
pedagogiskt sätt så att alla RUM:s medlemmar har möjlighet att delta. 

Generellt under hela mötet gäller att alla har mikrofonen avstängd, förutom den som har 
ordet. Vill du ha kamera på ser vi positivt på det, presidiet kommer att hela tiden ha sina 
kameror på. Vill du inte ha kameran på hela mötet så får du gärna (inget måste) ha den på 
under punkten ”Fastställande av röstlängd”. 

Beslut 
Beslut kommer att under punkterna 1 - 6 tas med så kallad tyst acklamation. Detta innebär 
att mötesordförande kommer att fråga om beslutet kan bifallas – om du håller med är du 
tyst. Där efter kommer mötesordförande fråga om någon är däremot och är du det svarar du 
då ja. Detta innebär att du endast svarar ja om du är emot ett föreslaget beslut. 

Under punkt 2 ska beslut om olika mötesfunktionärer tas, förslag för dessa poster finns men 
om du har ytterligare förslag kommer du ha möjlighet att säga dessa när mötesordförande 
frågar om det finns ytterligare förslag. Har du några förslag så säger du den rakt ut, du 
behöver inte stämt av att personen godtar uppdraget – det gör mötesordförande innan vi 
går till omröstning. 

Punkt 7 kommer att beslutas med hjälp av ett frågeformulär som du kommer att se i 
chatten. Innan beslutet ska tas kommer en provfråga att ställas för att du ska få testa, om du 
inte ser chatten eller inte kan svara på frågan säg då ditt namn så kommer presidiet 
säkerställa att du får hjälp. 

Diskussioner 
Under denna extra stämma är det förutom formalia punkterna endast en punkt som ska 
behandlas. För att diskutera denna kommer chatten att användas som talarlista, vill du ha 
ordet skriver du ditt namn i chatten. Är det en replik, sakupplysning eller ordningsfråga 
skriver du först det och sedan ditt namn, t.ex. Replik Hanna Hult Rosén. 

Reservation 
Om något beslut tas under mötet som du inte kan stå bakom kan du som vid vanliga 
årsmöten lämna in en reservation. Detta gör du genom att skriva ditt namn och att du vill 
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lämna en reservation i chatten. Din reservation (vad du reserverar dig mot och ev. 
motivering) ska du sedan maila till gs@rum.se denna ska mailas senast direkt efter mötet. 
Om du undrar något kring reservation så ställ denna fråga i början av mötet, i samband med 
att mötesordförande går igenom denna mötesordning. 

Röstlängden 
Röstlängden kommer att fastställas genom upprop, var därför beredd att slå på och av din 
mikrofon under denna punkt. Om du planerar att vara med på mötet utan kamera men har 
möjlighet att ha det under denna punkt tycker vi att det vore trevligt, inget krav men alltid 
kul att få se vem personen bakom namnet är. 
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