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Förslag till 

ARBETSORDNING VID SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDETS 

FÖRBUNDSSTÄMMA 8 MAJ 2021 
 
1. Registrering av ombud. 
 
Varje röstberättigad organisation, förening och distrikt, ska registrera sig för att upptas i röstlängden 
som röstberättigad. 
Röstberättigade organisationer erhåller en unik inloggning som används för att under 
stämmoförhandlingarna interagera i det digitala mötessystemet, eSessions. I systemet kan 
röstberättigade organisationer begära ordet, replik och vid votering/röstning, skriva in yrkanden och 
lämna in reservationer.  
 
Varje röstberättigad organisation tilldelas inloggningsuppgifter med ett unikt användarnamn och 
tillhörande lösenord (samma uppgifter som tidigare meddelats i samband med kallelsen). 
 
2. Förhandlingar – stämmans öppnande 
 
Förhandlingarna börjar på utsatt klockslag (se program). 
Stämman öppnas av förbundets ordförande, Ulf Brömster 
 
3. Sammansättning och beslutsmässighet samt röstlängd 
 
SvRF:s stämma 2021 består av ombud dels från specialdistriktsförbunden (SDF) och dels från 
föreningarna. Vid förbund och distrikt anställd personal får inte väljas som stämmoombud på 
förbundsnivå. 
 
Enligt 3 kap 20 § SvRF:s stadgar är förbundsstämman beslutsmässig med det antal röstberättigade 
organisationer som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i mötets beslut. 
 
Ombud får ej företräda mer än en organisation och får inte vara ledamot av förbundsstyrelsen. Varje 
förening eller SDF äger företrädas av två personer som ombud. Ombuden ska medföra fullmakt från 
sin organisation. I fullmakten ska ombudets rätt att utöva rösträtt anges. Vid förbundsstämman har 
varje organisation det antal röster som enligt 3 kap 19 § SvRF:s stadgar tillkommer en organisation. 
Antalet röster får inte delas mellan ombuden. 
 
Röstlängd för stämman fastställs vid stämmans början vilket sker genom att registrerad röstberättigad 
organisation genom ombuden har aktiverat sin närvaro genom att logga in i systemet. Samtliga 
organisationer som registrerat sig, som därmed har rösträtt, och organisationernas röstetal, upptas i 
röstlängden. Röstlängden kan senare genom beslut av stämman justeras. 
 
4. Närvaro - yttrande och förslagsrätt (3 kap 20 § SvRF:s stadgar) 
 
Yttrande- och förslagsrätt vid förbundsstämman tillkommer – förutom ombuden – förbundsstyrelsens 
ledamöter, revisorerna, ledamöter i förbundets sektioner och kommittéer och motionär vad avser egen 
motion. 
 
Yttranderätt tillkommer Riksidrottsförbundets representant, förbundets arbetstagare och med 
stämmans enhälliga samtycke annan närvarande. 
 
Vid förbundsstämman har valberedningens ordförande och övriga ledamöter rätt att yttra sig i de 
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ärenden valberedningen berett.  
 
Då förbundsstämman äger rum digitalt äger endast presidiet samt andra personer som krävs för 
stämmans genomförande fysisk närvarorätt på den plats ifrån vilken stämman sänds.   
 
5.  Ordförande för stämman 
 
Förbundsstämman väljer ordförande som leder förhandlingarna. Tjänstgörande ordförande äger rätt 
att framställa förslag om debattens avslutning och om särskild tidsbegränsning för talarna (se förslag 
om begränsad taltid under diskussionsordning). Sådant förslag kan även framställas av stämmans 
röstberättigade deltagare (röstberättigade organisationer). Önskar tjänstgörande ordförande delta i 
debatten, ska han överlåta åt annan ordförande att leda förhandlingarna. 
 
6.  Diskussionsordning 
 
1. Ordet begärs genom att röstberättigad organisation (som i förväg registrerat sig och därigenom är 

inloggad för mötet) efter anvisning från mötesordföranden ges möjlighet att begära ordet.  
 

2. Begäran om ordet eller replik kan endast göras på den under förhandlingarna aktuella punkten 
och efter mötesordförandens anvisningar. (Varje organisations unika lösenord garanterar 
säkerheten). 

      Detta förfarande gäller inte FS föredragande. 
 
3. Förslag (yrkanden), med undantag för rena bifalls-/avslagsyrkanden, ska lämnas skriftligen i det 
      digitala systemet. 
       
4.   Anförandena upptas på band. För den skull och med hänsyn till deltagarna måste varje anförande 
      hållas på särskilt anvisat sätt. 
 
5.   Med undantag för förbundsstyrelsens fördragande är tiden begränsad till 5 minuter för varje talare 
      med 2 minuters repliktid. Stämmans ordförande kan om särskilda skäl föreligger medge undantag 
      från dessa tidsbegränsningar. 
 
6.  Vid stämman anmäld reservation ska skriftligen inlämnas snarast möjligt och senast före 
     protokollets justering. 
 
 
7. Sekretariat och protokoll 
 
Vid stämman anmäls styrelsens val av sekreterare som ska svara för stämmoprotokollet. Så snart 
som möjligt efter stämman kommer ett beslutsprotokoll innehållande framställda förslag och fattade 
beslut att utsändas till SDF och föreningar. 
 
Vid omröstning genom votering ska röstfördelning anges i protokollet. 
 
Utöver mötesordföranden justeras stämmans protokoll av de två vid stämman valda 
protokolljusterarna. 
 
8.  Beslut och omröstning (2 kap 12 § SvRFs stadgar) 
 
Om inte annat följer av SvRF:s stadgar avgörs vid omröstning alla frågor genom beslut med enkel 
majoritet (absolut eller relativ). 
 
För beslut i sakfrågor erfordras absolut majoritet. Med absolut majoritet menas mer än hälften av 
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antalet avgivna röster. 
 
Val avgörs genom relativ majoritet, varmed menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är 
vald (valda) oberoende av hur nämnda antal röster förhåller sig till antalet avgivna röster.  
 
Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträdes av mötesordföranden, 
om denne är röstberättigat ombud. Där ordföranden icke är röstberättigad och vid val ska lotten 
avgöra. 
 
För bifall till stadgeändring fordras enligt 1 kap 10 § SvRF:s stadgar, beslut av en enhällig 
förbundsstämma (ordinarie eller extra) eller med minst 2/3 av antalet avgivna röster på två på 
varandra följande förbundsstämmor (ordinarie eller extra) hållna med minst en månads mellanrum. 
 
 
8.1 Omröstning samt rösträknare 
 
Omröstning ska enligt 2 kap 12 § SvRF:s stadgar ske öppet eller genom voteringsanläggning såvida 
röstberättigat ombud så begär.  
 
Öppen omröstning sker vid digital stämma med s k ”tyst acklamation”. Ombud som begär votering ska 
därvid uppge sitt namn och organisation.  
 
Sluten omröstning (val) sker med användning av voteringsanläggning (se nedan). 
 
 
8.2 Voteringsanläggning 
 
Registrerade röstberättigade organisationer (se punkt 1) har fått ett unikt användarnamn med 
tillhörande lösenord för deltagande i mötet. 
 
Röstningen sker genom att röstberättigade organisationer med sina unika inloggningsuppgifter 
använder sig av eSessions för att rösta på de alternativ för beslut som mötesordföranden presenterar. 
 
Voteringssystemet håller högsta säkerhetskrav och är godkänt som verktyg vid slutna personval. 
 
Ombud kan endast rösta på det antal namn som ska väljas. 
 
  
9.  Val 
 
Vid kandidatnominering enligt SvRF:s stadgar 3 kap 22§ punkterna 12 - 15 redovisar valberedningens 
ordförande valberedningens förslag. Efter detta får respektive röstberättigad organisation fritt föreslå 
(nominera) motkandidater till valberedningens förslag. (Här gäller att de inkomna förslagen till 
valberedningen inte härigenom medför automatisk nominering). I samband med nomineringen får 
presentation av kandidat ske, dock begränsad till högst 1 minut. Plädering sker senare i direkt 
anslutning till valen. 
 
I övrigt gäller följande: 
 
1. Den som vid stämman nominerar kandidat, ska ha försäkrat sig om att föreslagen kandidat är villig 

att åta sig uppdraget.  
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2. För kandidatnominering enligt 3 kap 22 § punkterna 12 - 15, gäller att nomineringen är avslutad 
sedan valberedningens ordförande meddelat valberedningens förslag och efter det att kandidater 
härutöver har nominerats. Nomineringen upprepas inte när stämman går för att verkställa val. 

 
3. För val, som inte avser valberedning, gäller att valberedningens motivering meddelas före varje 

val samt att plädering får förekomma för de vid kandidatnomineringen nämnda. För val enligt 22 § 
punkt 16 gäller att nominering och plädering sker i omedelbar anslutning till valen. Alla val sker 
enligt 2 kap 12 §. 

 
 
9.1 Valbarhet  
 
SvRFs stadgar 3 kap 22 § 
För samtliga val som företas krävs att den nominerade är röstberättigad medlem i förening ansluten till 
SvRF. Ledamot i förbundsstyrelsen är inte valbar som revisor eller revisorssuppleant. 
  
Minst en av revisorerna och dennes suppleant, enligt 3 kap 22 § punkt 15, är auktoriserad revisor eller 
godkänd revisor med revisorsexamen. 
 
Beträffande valberedningen gäller vad som stadgas i 25 §. 
 
 
9.2 Anställdas valbarhet (2 kap 14 § SvRF:s stadgar) 
 
Anställd inom förbundet och SDF får inte väljas till ledamot av förbundsstyrelsen. 
 
Anställd inom SDF får inte väljas som ombud för distrikt eller förening till förbundsstämman.  
 
Anställd inom RF:s organisationer får inte vara revisor eller revisorsuppleant i förbund. 
 
Med anställd jämställs den som har en stor del av sin utkomst grundad på en ekonomisk relation till 
SDF eller förbundet. Detsamma ska gälla den som i övrigt kan anses vara jävig. 
 
 
10. Omkastning i föredragningslistan 
 
Debatten av verksamhets- och förvaltningsberättelserna bör indelas så att berättelsernas disposition 
följs. 
 
Men undantag för själva kandidatnomineringen behandlas valen i den ordning som angivits i 
föredragningslistan och först sedan övriga ärenden behandlats, om inte stämman beslutar annat. 
 
I övrigt beslutar stämman om eventuella omkastningar i föredragningslistan. 
 
 
11. Besluts ikraftträdande 
Beslut fattade av förbundsstämman gäller från stämmans avslutande om inte annat beslutas.  
 
 


