ARBETSORDNING
för extra riksstämma den 13 mars 2021
Den extra riksstämman leds av riksförbundets ordförande Åsa Lindestam.
Under extra riksstämma behandlas endast de punkter som finns angivna i kallelsen. Den genomförs i Zoom under tre
timmar. Länk mejlas till ombuden den 10 mars.
Den extra riksstämman fastställer röstlängd där närvarande ombud, överstyrelseledamöter samt riksförbundets ordförande har vardera en röst. Röstning med fullmakt är inte tillåten. Beslut fattas med enkel majoritet, vid lika röstetal gäller ordförandes mening.
Rikslottachef Heléne Rådemar och vice ordförande Eva Nolsäter lägger ned sina röster för att undvika jävsituation då
de är ersättare respektive ledamot i Älvkarleö herrgård AB bolagsstyrelse.
Ombud måste ha tillräcklig kunskap för att kunna logga in i Zoommötet via utskickad länk. I mötesverktyget måste ombud kunna hantera följande:
Skriva in sitt namn i sin deltagarruta.
Sätta på och stänga av mikrofon och kamera.
Räcka upp handen genom ”Raise hand” för att begära ordet
Rösta både med ”ja” och ”nej”-funktionen samt med Polls.
Skriva i chatten.
Ordet begärs genom att klicka på knappen ”Raise hand”.
Talare som begär ordet för första gången i en punkt går före andra som talat tidigare. Talare har sin kamera påslagen.
Taltiden är två minuter.
Yrkande görs i att-form och mejlas senast 6 mars till extra riksstämmans presidium på riksstamma@svenskalottakaren.se. Yrkande och tilläggsyrkande får även lämnas under extra riksstämman. Ombudet räcker upp handen och
framför sitt yrkande/tilläggsyrkande muntligt, samt skriftligt via chatten.
Yrkande ställs mot överstyrelsens förslag. Yrkande bifogas protokollet.
Röstningen genomförs digitalt med s k Polls, och är sluten. Mötessystemet räknar automatiskt ut antalet röster men
loggar inte vem som röstat vad.
Ombud kan reservera sig mot beslut. Detta görs i samband med beslutet. Reservation ska lämnas såväl muntligt som
skriftligt via chatten.
Ombud har rätt att lyfta ordningsfråga. Endast ombud har rätt att yttra sig under den extra riksstämman.
Chatten används endast för att ställa förtydligande frågor, yrkanden och tilläggsyrkanden samt för reservationer. Inga
svar ges skriftligt i chatten utan hanteras muntligt av presidiet alternativt sakkunnig som finns med under extra riksstämman. Chatten kommer att sparas.
Om ett ombud måste lämna riksstämman träder ersättare in.
Detta ska anmälas via riksstamma@svenskalottakaren.se, där mejladress till ersättare uppges. Länk till stämman mejlas ut till ersättaren av presidiet. Ombudet uppdaterar ersättaren om läget. Om ombuds ersättare inte kan träda in ska
detta anmälas via riksstamma@svenskalottakaren.se
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