Arbetsordning och spelregler till Västerbottens regionstämma 2021
Du ansluter datorn, padda eller telefonen via webbläsare eller installerad app till Teamsmötet
via länk som du fått i e-post, se instruktion Koppla upp till Teamsmöte. Helst vill vi att ni
ansluter er via webbläsare eller app. Fungerar inte det så kan ni ringa in, men då har ni bara
ljud och ingen bild, se mer information längst ned.
Teamstips: - Stäng av mikrofonen när du inte talar, det minskar risken för störande ljud, -Har
du dålig uppkoppling prova att slå av kameran, -Annars ha kameran riktad från ljuset så syns
du bättre.
Du begär ordet genom att använda och trycka på den digitala handen i Teams. Du blir då
uppsatt på en talarlista som mötesordförande håller koll på och släpper in dig då det är din tur.
Sätt att bryta mötet:
Du kan bryta talarlistan genom att skriva ”ordningsfråga” eller ”replik” i chatten så släpps du
in av mötesordförande.
Ordningsfråga – begäran om förtydligande från presidiet eller regionstyrelsen.
Replik – endast som svar på tal i sakfråga.
Omröstningen kommer att gå till så här:
1. Vi kommer att använda oss av omvänd acklamation.
Det innebär att man INTE svarar när man håller med om lagda förslag.
Om man däremot motsätter sig förslaget (alltså vill rösta nej) invänta nästa fråga.
Frågan ställs om ”någon däremot?”
Då svarar man med att trycka på digitala handen i teams så kan presidiet räkna antalet.
2.Vid voteringar och sluten omröstning
Om behovet uppstår kommer vi att använda att skicka SMS till ett par telefonnummer för
rösträkning. Efter att omröstning genomförts presenteras resultatet och ordförande fastställer
beslutet.
Nya yrkanden
Fullmäktige kan lägga förslag till ändringar i besluts-att-satser, ej i yttrandetexten. Alla
yrkanden ska göras skriftligt och detta gör man via möteschatten i Teams. Har du synpunkter,
inspel och tilläggsyrkanden ser vi gärna att de kommer in per mejl innan stämman till
vasterbotten.reg.styrelse@lrf.se
Reservation
Vill du reservera dig mot taget beslut ska det lämnas skriftligt i chatten direkt efter beslut.

Endast för dig som ringer in: Du kommer inte kunna se eventuella framlagda nya
yrkanden eller andra bilder utan kan bara höra. Vill du begära ordet så får du ropa ut
ditt förnamn så blir du uppsatt på talarlistan. Vill du avbryta för ordningsfråga eller
replik får du ropa ut det. Vid om röstning är du likt andra tyst om du håller med, annars får du
ropa ditt namn efter frågan någon däremot? Om det blir en sluten omröstning kan det behövas
att du skickar SMS till hänvisat nummer.

