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Förslag till arbetsordning under föreningsstämman 
 
 
Val 
Enligt föreningens stadgar gällande val har endast valberedningen nomineringsrätt efter 
nomineringstidens slut (den 1 januari) och fram till föreningsstämman. 
 
 
Yttrande och förslagsrätt  
Yttrande- och förslagsrätt vid föreningsstämman tillkommer – förutom ägarombuden – 
föreningsstyrelsens ledamöter och revisorerna.  
 
Yttranderätt tillkommer representant, föreningens arbetstagare och med stämmans enhälliga 
samtycke annan närvarande.  
 
Vid föreningsstämman har valberedningens ordförande och övriga ledamöter rätt att yttra sig i de 
ärenden valberedningen berett. 
 
 
Ordförande för stämman  
Tjänstgörande ordförande har 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 (ägarombuden).  
 
 
Diskussionsordning  

1) Ordet begärs genom att ägarombud 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. 

3) Alla förslag (yrkanden), med undantag för rena bifalls-/avslagsyrkanden, ska lämnas till 
presidiet skriftligen (särskilda dokument finns för ändamålet i lokalen). 

4) Anförandena spelas in. För den sakens skull och med hänsyn till deltagarna måste varje 
anförande hållas från talarstolen eller i mikrofon vid ägarombudets plats.  

5) Med undantag för föreningsstyrelsens fördragande är tiden begränsad till 5 minuter för varje 
talare med 2 minuters repliktid. Stämmans ordförande kan om det finns särskilda skäl medge 
undantag från dessa tidsbegränsningar.  

6) Vid stämman anmäld reservation ska skriftligen inlämnas snarast möjligt och senast före 
protokollets justering. 

7) Begäran av ordet inför punkt 12 ”Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och 
verkställande direktören”, sker under punkt 7–10. 

 
 
Sekretariat och protokoll  
Vid stämman anmäls valberedningens förslag till val av sekreterare som ska svara för 
stämmoprotokollet. Senast tre veckor efter föreningsstämman kommer ett justerat beslutsprotokoll 
innehållande framställda förslag och fattade beslut att läggas upp på föreningens hemsida, 
www.ok.se. Vid omröstning genom votering ska röstfördelning anges i protokollet. Utöver 
mötesordföranden justeras stämmans protokoll av de två vid stämman valda justeringspersoner.  
 
 
Omröstning samt rösträknare  
Omröstning ska ske öppet, dock ska val ske med slutna sedlar, såvida röstberättigat ägarombud så 
begär eller vid personval. Om stämman så beslutar kan ”försöksvotering” ske genom uppsträckning av 
röstkort.  
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