ARBETSORDNING för Skånes ÅRSMÖTE 2018
A

Yttrande och förslagsrätt mm.

Mom. 1

Yttranderätt vid Årsmötet har varje enskild medlem i Dyslexiförbundet
Skåne.
.

Mom. 2

Förslagsrätt vid Årsmötet har varje enskild medlem i Dyslexiförbundet Skåne.
Yrkanden skall lämnas skriftligt på avsedd blankett och överlämnas till
presidiet. Endast skriftliga yrkanden tas upp till beslut.

Mom. 3

Rösträtt har tjänstgörande ombud och Distriktsstyrelsens ledamöter.

Mom. 4

Omröstning sker genom att röstberättigade ombud lyfter sina gula röstkort.
Rösträkning företas om röstberättigat ombud begär votering. Vid begäran om
votering/rösträkning vid personval sker sluten omröstning.

Mom. 5

Reservation anmäls skriftligen till presidiet innan årsmötet avslutas.

B

Behandling av motioner och uttalanden

Mom. 1

Motionsrätt till Årsmötet har lokalavdelningar och deras styrelser samt enskilda
medlemmar.

Mom. 2

Under debatten ska talarna hålla sig till de frågor som behandlas. Yrkanden
skall ligga inom den ramen för frågan. Vid motionsbehandling är endast
”att-satserna” föremål för beslut.

Mom. 3

Förslag till uttalande, vilket beretts av distriktsstyrelsen, presenteras i samband
med behandlingen av den motion som föranlett förslaget.

Vänd sida.
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C

Debattordning

Mom. 1

Begära ordet. Ordet begärs genom att man visar sitt röstkort. Så snart
förhandlingarna öppnats och dagordningen fastställts kan ordet begäras till de
frågor som finns på dagordningen.

Mom. 2

Talarlista upprättas i den ordning som anmälan görs till presidiet. Förtur till
talarlistan har den som begär ordet första gången i den pågående debatten.
Motionären skall beredas möjlighet att yttra sig först och har således förtur.

Mom. 3

Tidsbegränsning av talartid. Talare har 3 x3 min för att tala. Distriktsstyrelsens
föredragande ledamot omfattas ej av tidsbegränsningen.

Mom. 4

Replik kan erhållas av person som är direkt tilltalad. Replik och kontrareplik
beviljas av ordföranden i varje enskilt fall, dock max 1x1 min.

Mom. 5

Ordningsfråga. Om ordningsfråga begärs avbryts debatten och ordningsfrågan
tas omedelbart upp till behandling och avgörande.

Mom. 6

Streck i debatten. Begäran om streck i debatten är en ordningsfråga och tas
omedelbart upp till behandling och beslut. Begäran om streck behöver ej ske
skriftligt. Om Årsmötet beslutar om streck lämnar ordföranden tillfälle för
deltagare som så önskar att framlägga yrkanden i frågan. Därefter redovisas
anmälda yrkanden varefter Årsmötesdeltagare med yttranderätt får möjlighet att
anmäla sig till talarlistan. Därefter kan inga nya yrkanden i frågan framläggas
och inga nya talare begära ordet. Replik kan beviljas efter det att streck i
debatten har satts.

.
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