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Arbetsordning för Vårdförbundet avdelning Blekinges årsmöte i 

Karlshamn 2019-10-10 

1. Workshop  

Inledningen av årsmötet genomfors i form av en workshop i samband med registrering. 

Styrelsen guidar medlemmar och berättar om verksamhetsplaneringen för 2020 samt 

inspirerar till medskick och konkreta förslag. Dessa två påverkansformer ligger till grund för 

styrelsens fortsatta verksamhetsplanering och ges inte något formellt utrymme i årsmötet. 

Möjligheten att lämna medskick och konkreta förslag finns öppen under hela årsmöteskvällen. 

2. Årsmötesförhandlingar och beslutsprocess 

Medlem i avdelning Blekinge har närvaro- och rösträtt. 

Grunden i det formella mötet är dialog, delaktighet och öppenhet.  

Talartid finns inte i begränsad form. Dock finns möjligheten för mötespresidiet att ”sätta 

streck i debatten” eller tidsbegränsa om sådant behov skulle uppstå. Ordningsfråga går att 

begära om processen i mötet känns otydlig. 

På årsmötet behandlas enbart ärenden som står på dagordningen. Däremot finns möjligheter 

under rubriken: Rapporter att delge årsmötet något man tycker är viktigt att rapportera till 

alla medlemmar. Styrelsen förbereder vissa ärenden till denna rubrik.  

En annan möjlighet att påverka årsmötets samtal är under rubriken: öppen fråga vilket 

innebär att om du som medlem vill få svar på en fråga som du tycker hela årsmötet borde få 

ta del av så finns möjligheten här. Frågan lämnas med fördel in till styrelsen innan det formella 

årsmötet startas för möjlighet att integrera i dagordningens ämnen. Öppen fråga finns som 

punkt i slutet av mötet, men kommer frågan då, ges naturligtvis inte samma möjlighet att 

bereda eller integrera. 

Motion lämnas in senast den 1 oktober och motionären får svar innan årsmötet. En motion är 

ett förslag från enskild medlem eller grupp av medlemmar om att organisationen ska ta 

ställning i en viss fråga. Alla medlemmar i avdelning Blekinge kan lämna en motion till 

avdelningens årsmöte. 

Proposition är ett förslag från avdelningsstyrelsen till årsmötet. Här är karaktären ofta 

angående större förändring i verksamheten eller organisationen tex utifrån förändringar och 

beslut på Kongress. 
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- Beslutsordning 

Alla beslut fattas genom röstning med röstkort med antingen bifall eller avslag. Om det inte är 

tydligt vilket förslag som vunnit majoritet kan mötesordförande besluta om votering där 

rösträknarna räknar antalet röster. Votering ska genomföras om någon medlem så begär.  

Efter redovisning av varje motion eller proposition kommer ordet att lämnas fritt för alla 

medlemmar innan beslut. Styrelsen är föredragande i alla propositioner och enskild medlem 

som skickat in en motion ges möjlighet att föredra sin motion.  

3. Efter det formella mötet 

Efter det formella årsmötet fortsätter mötet med mat och mingel. Här finns fortsatt möjlighet 

till samtal om verksamhetsplaneringen för 2020. 

 

 

 

 

 

                                        
 

 

 

 

 


