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Förbundsstyrelsens förslag till regler för förbundsmötets arbete
Ombudsupprop
Registrering av ombud sker genom att varje ombud anmäler sin ankomst till
konferensbyrån och där får sitt röstkort.
Antalet röstberättigade anmäls till presidiet av konferensbyrån när
sammanställningen av ombudsförteckningen är klar. Förändringar som inträffar
under förbundsmötet anmäls direkt till presidiet. Alla ändringar noteras fortlöpande
i protokollet.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta
att

fastställa röstlängd enligt av konferensbyrån inlämnad ombudsförteckning.

Dag- och arbetsordning
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta
att

anta föreliggande förslag till dag- och arbetsordning.

Diskussionsordning
1. Ordet begärs skriftligt med angivande av punkt och ärende på dagordningen.
2. För att ett förslag ska kunna behandlas ska det vara skriftligt och inlämnat till
presidiet i förväg. Behöver du skrivhjälp och inte har personlig assistent så
vänd dig till någon av de medhjälpare som finns.
3. Föredragning och diskussionsinlägg bör göras så korta som möjligt. Taltiden
för förbundsstyrelsens föredragande är högst femton minuter i första
anförandet och därefter fem minuter.
Övriga diskussionsinlägg bör också hållas korta. Taltiden för föredragande (ej
förbundsstyrelsen) får vara högst fem minuter. Övriga inlägg högst tre
minuter.
Med hänvisning till § 1.2 i DHRs stadgar för riksförbundet ”All verksamhet inom DHR
ska planeras och genomföras så att varje medlem kan medverka” får ombud med
talsvårighet använda den tid som behövs för anförandet.
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Kandidatnominering
Under förbundsmötet sker slutlig nominering av kandidater till de val som ska
förrättas. Nominering ska inlämnas skriftligt och innehålla namn och adress samt
vilken post som nomineringen avser. Den som nomineras ska vara vidtalad och ha
samtyckt till nomineringen. Nomineringen ska undertecknas av förslagsställaren.
Nomineringsförslaget läggs i en låda vid förbundsmötets podium.
I de utsända handlingarna redovisas valberedningens förslag samt övriga inkomna
förslag.
Under punkt 25 på dagordningen redovisas samtliga nominerade kandidater
tillsammans med valberedningens förslag. Då ges tillfälle att plädera för de personer
som blivit nominerade. Förbundsstyrelsen föreslår att kandidatnomineringen ska
avslutas lördag den 21 oktober kl. 12.00.
Kandidater som nominerats före förbundsmötet och som inte ingår i
valberedningens förslag, måste även nomineras på förbundsmötet och vederbörande
måste återigen vara vidtalad.
Yttrande-, förslags- och rösträtt vid förbundsmötet har:
•
•

Valda ombud
Förbundets ordförande

Yttrande- och förslagsrätt vid förbundsmötet har:
•
•
•

Förbundsstyrelsens ledamöter
Revisorer
Av förbundsmötet valda organ har yttrande- och förslagsrätt i frågor där
de är berörda.

Yttranderätt vid förbundsmötet har:
•
•

Representant för Förbundet Unga Rörelsehindrade
Förbundets tjänstemän i de frågor som berör deras arbetsområden
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Möjlighet att rösta vid tillfällig frånvaro
Ett förbundsmöte är mycket arbetskrävande. Arbetspassen kan upplevas som långa
trots paus. Ombud vid tidigare förbundsmöten har påtalat att de på grund av
funktionsnedsättning eller hälsoskäl inte orkar sitta kvar i förbundsmöteslokalen
under långa förhandlingspass utan måste gå ifrån för att vila.
I en funktionshinderorganisation som vår måste vi vara öppna för lösningar som gör
det möjligt att vara ombud, även om man har stora svårigheter att delta oavbrutet
under hela förbundsmötet. Med hänvisning till § 1.2 i DHRs stadgar för
riksförbundet bör ombud, som på grund av funktionsnedsättning eller hälsoskäl
måste gå ifrån förhandlingarna, ges möjlighet att under tillfällig frånvaro, genom
annat ombud som deltar i förbundsmötet, få delta i röstning i de ärenden som kan bli
föremål för beslut under den tillfälliga frånvaron. Den som utövar denna rösträtt får
endast rösta, inte delta i debatten, å ombudets vägnar.
Ombud som på grund av ovanstående skäl tillfälligt måste lämna mötesförhandlingarna ska meddela presidiet sin frånvaro samt namn på de ombud som röstningen
överlåtits till.
Röstningsförfarandet är inte att jämföra med den fullmaktsröstning som avses i § 3.4
i DHRs stadgar för riksförbundet eftersom ombudet finns närvarande under större
delen av förbundsmötet.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta
att

nominering av kandidater till de val förbundsmötet har att förrätta avslutas
lördag den 21 oktober kl. 12.00,

att

uppta motionerna 1–20, 22 – 36, 38 – 42 och 44 – 60 till behandling,

att

uppta för sent inkomna motionerna nr 21, 37 och 43 till behandling,

att

godkänna föreliggande förslag till regler för förbundsmötets arbete
omfattande diskussionsordning, kandidatnominering och yttranderätt,

att

förbundsmötet för varje arbetspass äger rätt att fortsätta med ytterligare
dagordningspunkter om arbetet går snabbare än beslutad arbetsordning,

att

ombud, som på grund av funktionsnedsättning eller hälsoskäl tillfälligt måste
lämna mötesförhandlingarna, får genom annat ombud delta i omröstning i de
ärenden som kan bli föremål för beslut under den tillfälliga frånvaron. Ombud
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som utövar denna tillfälliga rösträtt äger inte rätt att delta i debatten å den
andres vägnar,
att

ombud som på grund av ovanstående skäl tillfälligt lämnar mötesförhandlingarna skriftligen ska meddela detta till presidiet med namn på den person
som röstningen överlåtits till. Besked ska också lämnas till presidiet vid
återkomst.

_______________________________

