
 
 
 

Länsstämma för Naturskyddsföreningen i Västerbotten 2023-03-28  
  
Så här går stämman till  
Länsförbundets högsta beslutande organ är länsstämman. Stämman beslutar om vilka personer som 
får förtroendeuppdrag i styrelsen, valberedningen och som revisorer. Styrelsen ska företräda 
medlemmarna mellan stämmorna. De förvaltar och genomför de beslut som medlemmarna har 
tagit. Medlemmarna ska på stämman ta ställning till huruvida styrelsen från föregående 
verksamhetsår har gjort ett bra jobb och om de beviljas ansvarsfrihet eller inte.  
Länsstämman är öppen för alla medlemmar i någon av kretsarna i Västerbottens län. Rösträtt har de 
medlemmar som av sina respektive kretsar har utsetts till ombud. Utöver dessa får enskild medlem 
närvara vid stämman och har yttrande- och förslagsrätt. Varje ombud som upptagits i röstlängd har 
en röst. Vid förfall för ombud inträder suppleant. Ombud och suppleanter för dessa bör vara 
ledamöter eller suppleanter i kretsstyrelse och ska utses av respektive kretsstämma eller 
kretsstyrelse.  
 
Länsstämman är digital och använder Zoom som videoverktyg för mötet. Stämmohandlingar finns i 
pdf-format på länsförbundets hemsida https://vasterbotten.naturskyddsforeningen.se/  
  
Arbets- och beslutsordning för stämman  
Ordningen inför varje ny punkt på dagordningen är följande:   

1. Dagordningspunkten anmäls genom att stämmoordföranden läser upp den.   
2. Frågan föredras av styrelseledamot eller representant från valberedningen.  
3. Ombud och övriga medlemmar har möjlighet att yttra sig och ibland blir det debatt. 
Talarlista följer ordningen som händer räcks upp i Zoom.   
4. Om någon har ett annat förslag än det som presenterats så kan man lämna ett eget 
yrkande som stämman sedan röstar om. Alla förslag (yrkanden) ska lämnas skriftligen i 
chatten.   
5. Förslagen justeras, vilket innebär att ordförande läser upp samtliga inkomna förslag 
och frågar om de är rätt uppfattade. Därmed avslutas debatten.   
6. Vid omröstning avgörs alla frågor med enkel majoritet med undantag för personval 
där relativ majoritet tillämpas. Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst utom 
vid val med sluten omröstning då lotten skiljer. Beslut kan fattas på tre olika sätt:    
 

a. Om det bara finns ett förslag till beslut fattas beslutet genom omvänd 
acklamation. Om det endast finns ett förslag till beslut antas att det är få som är 
emot förslaget och därför frågar stämmoordförande ombuden om någon är emot 
det liggande förslaget.   

b. Om det finns flera förslag så kommer vi att använda Ja/grön och Nej/röd-
knapparna i Zoom. Ja-knappen används för det så kallade huvudförslaget, som är 
styrelsens eller valberedningens förslag till beslut. Nej-knappen används för 
motförslaget.   

c. Om sluten votering (omröstning) begärs så kommer mötet att ajourneras medan 
omröstningsfrågan skrivs in i ett frågeformulär i Microsoft Forms och mejlas ut till 
alla ombud. I Microsoft Forms väljs att endast ett svar kan skickas in per person 
och att svaren är anonyma.   

 
7. Beslutet annonseras av stämmoordföranden.   

  

https://vasterbotten.naturskyddsforeningen.se/


 
 
Talarlistan kan brytas av ordningsfråga och sakupplysning. Både ordningsfråga och sakupplysning 
begärs genom att ropa antingen ordningsfråga eller sakupplysning. En ordningsfråga är en fråga som 
gäller själva formerna för mötet och hur det skall hållas. Det kan exempelvis bestå av streck i 
debatten, sakupplysning, reservation eller ajournering. En sakupplysning ska endast tillföra fakta.  
Omröstning sker öppet. Dock fattas beslut med sluten votering om något ombud så begär eller vid 
val om fler personer föreslagits än som skall väljas.   
Ombud vid stämman äger rätt att reservera sig mot beslut. Reservation lämnas skriftligen via Zoom-
chatten under ärendets behandling. Motivering till reservationen skickas via mejl till stämmans 
sekreterare och måste inkomma innan stämman avslutats.  
 


