
Förslag på förhandlingsordning 
Då KFUK-KFUM Västsvenska regionen kommer att genomföra sitt årsmöte digitalt via 

videokonferens-tjänsten Zoom gör vi inledningsvis vissa förändringar av förslaget till 

förhandlingsordning. 

 

Mötet inleds också med en kort genomgång av några av funktionerna i Zoom för att 

säkerställa att alla deltagare har grundläggande kunskaper.  

 

Vi vill också trycka på att detta är ett förslag och att vi på grund av den nya mötesformen 

sannolikt kommer behöva lägga lite extra tid på att diskutera igenom och besluta 

förhandlingsordningen. 

Närvaro-, yttrande-, förslag- och rösträtt 

Alla medlemmar i regionens medlemsföreningar har rätt att närvara på regionens årsmöte. 

Yttrande - och förslagsrätt vid årsmötet tillkommer förutom ombud också styrelsens 

ledamöter, valberedningen och revisorer samt i övrigt den mötet beslutar medge sådan rätt. 

(§9 i regionens stadgar). 

 

Rösträtt vid årsmötet har ombud för medlemsföreningarna inom Regionens område. 

Ombuden skall vara medlemmar i den föreningen de representerar och varje ombud kan 

endast utöva en röst. 

 

Varje medlemsförening har rätt till ett ombud samt ytterligare ett ombud för varje påbörjat 

100-tal medlemmar. Medlemsantalet räknas från den 31 december året före årsmötet. 

Ombuden skall ha med sig en fullmakt underskriven av ordförande i respektive 

medlemsförening (§8 i regionens stadgar). 

Förhandling 

Alla förhandlingarna sker via Zoom och leds av ordförande via talarlistan. Alla yrkanden 

(förslag) skall läsas upp i Zoom-mötet, men också lämnas skriftligt via chatten som hör till 

zoom-mötet. Har du ringt in till mötet och vill lägga yrkande/förslag, skall mötets funktionärer 

nedteckna förslaget och lägga ut skriftligt i chatten innan beslut fattas. Yrkandena är 

automatiskt väckta och skall behandlas. 

Beslutsordning 

Beslut vid årsmötet fattas med enkel majoritet (§10 i regionens stadgar). Röstning sker via 

negativ acklamation (nej-rop) alternativt via Zooms omröstningsverktyg. Vid stadgeändring 

gäller att minst tvåtredjedelar av de närvarande röstberättigade ombuden bifaller förslaget. 

Med undantag för §§ 18–19 då minst två tredjedelar av de röstberättigade ombuden vid två 

på varandra följande årsmöten bifaller förslaget (§8 i regionens stadgar). Vid lika röstetal har 

mötesordförande utslagsröst utom vid personval då lotten avgör. 



Reservation 

Om ett eller flera ombud inte anser sig kunna stå bakom fattat beslut kan ombuden lämna in 

en reservation. Reservationen skall lämnas skriftligt via möteschatten till ordförande innan 

mötet avslutats. Reservationen skall noteras i protokollet. 
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