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Arbetsordning
Förslag till arbetsordning på Svenska Kommunalarbetareförbundets 15e ordinarie förbundsmöte
torsdagen den 3 september 2020.
1. Förbundsmötets arbetstider
Förbundsmötets digitala förhandlingar äger rum torsdagen den 3 september klockan 12:00- ca 17:00
eller till alla dagordningens punkter är behandlade.
2. Förbundsmötets offentlighet
Förbundsmötets förhandlingar är offentliga. Åhörare och massmedia har, i mån av utrymme, tillträde
till förbundsmöteslokalerna. Förbundsmötet kan dock vid behandling av en viss fråga besluta
annorlunda.
3. Ordförande
Förbundsmötet väljer två ordföranden som växelvis leder förhandlingarna.
Om den ordföranden som leder förhandlingarna vill delta i debatten, ska den andra ordföranden
tjänstgöra. Ordföranden ska försöka få behandlingen av en fråga avslutad innan förbundsmötet
slutar för dagen. Ordföranden har därför rätt att föreslå att debatten ska avslutas och rätt att föreslå
tidsbegränsning. Sådant förslag kan också läggas fram av den som har rösträtt på förbundsmötet.
4. Sekreterare och justering av protokoll
Förbundsmötet väljer en huvudsekreterare som ansvarar för förbundsmötets protokoll.
Sekreteraren gör upprop av ombuden när presidiet anser det nödvändigt. Frånvarande ombud
antecknas i protokollet.
Protokollet ska efter förbundsmötet justeras av dem som förbundsmötet utsett som
protokollsjusterare.
5. Ordet begärs/förslag lämnas
Ordet begärs elektroniskt via iPads.
Yrkanden och förslag till beslut ska vara tydliga och skrivs in direkt i iPaden. Förslagen bör lämnas in
i början av debatten. Förslagen måste ha anknytning till en punkt på dagordningen.
När debatten har förklarats avslutad eller när beslut har fattats om talarlistans begränsning, får inga
nya förslag i frågan läggas fram.
Reservationer och anteckningar till protokollet ska vara skriftliga.
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6. Omröstning
Alla omröstningar är öppna (utom vid val) och sker med hjälp av voteringsanläggning. Enkel
majoritet gäller vid alla omröstningar om inte förbundsmötet beslutar annat.
Den som begär votering eller rösträkning ska uppge sitt namn och sin avdelning.
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7. Beredningsutskott
Förbundsmötet väljer beredningsutskott bestående av åtta ledamöter.
Förbundsmötet kan besluta att beredningsutskottet ska försöka sammanjämka olika
förslag eller lägga fram ett nytt förslag i en viss fråga till förbundsmötet. Förbundsmötet
avgör därefter frågan vid en ny behandling. Detta sker främst när det finns många förslag
i en fråga.
8. Dechargeutskott
Förbundsmötet utser vid behov ett dechargeutskott bestående av fem ledamöter, varav
förbundsmötet utser fyra ledamöter och förbundsstyrelsen en ledamot.
9. Permission
Permission begärs skriftligt.
Presidiet, det vill säga de två ordförandena, avgör om permission ska beviljas eller inte.
Beviljad permission ska antecknas till protokollet.
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