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Arbetsordning
vid regionstämman den 21 mars 2019
• Begära ordet. Ordet begärs genom att man visar upp sin nummerlapp.
• Yttranden. Yttranden ska ske i enlighet med LRF:s värdegrund, det vill säga de måste
vara sakliga. Att göra påhopp på en enskild person är inte tillåtet.
• Förslags- och rösträtt. Fullmäktige har förslags- och rösträtt. Dessutom har styrelsens
ledamöter förslagsrätt i alla frågor utom sådana som gäller den gångna tidens
förvaltning, verksamhet eller val av revisorer.
• Yttranderätt. Närvarande medlemmar har yttranderätt. Omedelbar yttranderätt under
debatt tillkommer ledamöter av regionstyrelsen. Valberedningen har yttranderätt i
valberedningsfrågor.
• Votering. Votering ska begäras innan klubban fallit. Först görs en försöksvotering,
dvs fullmäktige visar med sina nummerlappar vilket förslag som bifalls. Om ett eller
flera fullmäktige inte delar ordförandens uppfattning, kan rösträkning begäras. Detta
ska ske innan klubban faller. Vid rösträkning ska justerarna, med eventuellt bistånd av
speciella rösträknare, träda in och räkna rösterna.
• Sluten omröstning. Används då votering begärts vid personval.
• Huvudförslag och motförslag. Regionstyrelsens förslag utgör alltid huvudförslaget i
en beslutsproposition som har ställts av ordförande. Då regionstyrelsens föredragande
eller regionordföranden har tillstyrkt ett tilläggs- eller ändringsförslag som är framfört
av fullmäktige, betraktas förslaget som regionstyrelsens.
Regionstyrelsens ursprungliga icke förändrade förslag blir därmed inte kvar som
förslag. I de fall det finns flera motförslag i en votering, ska en omröstning först ske
mellan motförslagen för att få fram ett slutligt motförslag att ställa mot
regionstyrelsens huvudförslag.
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• Ändringsförslag. Fullmäktige kan bara lägga förslag till ändringar i besluts-att-satser,
inte i yttrandetext. Förslag till ändrade att-satser och tilläggsatt-satser ska lämnas in
skriftligt till presidiet.
• Motionsbehandling. Endast fullmäktige kan lämna förslag till ändringar i besluts-attsatser. Dessa lämnas skriftligt i motionsmontern och skrivs sedan in och visas upp på
storbild efterhand som förslagen inkommer. Debatt kring motionerna sker först i
montrarna, och senare även i plenum, där fullmäktige har ytterligare möjlighet att
lämna förslag till ändringar i besluts-att-satser. Beslut om motionerna tas efter
behandlingen i plenum.
• Reservation. En reservation ska lämnas in skriftligt direkt efter beslut.
• Röstning. När ordförande har ställt proposition och röstning ska ske på denna, ska
fullmäktige endast ropa ja på det förslag man bifaller. På det som inte bifalls ska
fullmäktige vara tyst. Inga nej-röster! Detta underlättar för presidiet att avgöra vilket
förslag som vunnit.
• Tidsbegränsning. Om presidiet anser det nödvändigt kan man införa tidsbegränsning
av inläggen.
• Tidsdisposition. Stämmans presidium äger rätt att fritt tidsdisponera inom
dagordningen.

2/2

