OM MÖTESTEKNIK
Kårmötet är Kårens högsta beslutande organ. Alla medlemmar i SKS har deltaganderätt men det är endast studerande
medlemmar som har beslutanderätt. Därför behöver Du medtaga ett giltigt kårleg från Sundsvalls Studentkår
(Mecenatkort/Studentkortet) för att få rösta.
Behandling av ärende sker utifrån följande mönster:
 FÖREDRAGNING
Syftet är att informera, redovisa alternativ, redogöra för konsekvenser och lägga fram förslag till beslut. Efter
föredragningen kan mötesdeltagarna ställa frågor till den som föredragit.
 DISKUSSION
Meningen med diskussionen är att olika åsikter i en fråga ska göras hörda. Ett inlägg bör hållas kort och ska
avslutas med ett yrkande (t ex motförslag, tillägg eller medhåll). Inled gärna med Ditt namn.
Som deltagare begär Du ordet genom att räcka upp handen. Du kan begära replik, sakupplysning eller ta upp
en ordningsfråga.
När streck i debatten är satt av ordföranden eller omröstning pågår, får deltagarna ej begära ordet eller ställa
förslag. Avbryt aldrig ordförande eller den som har ordet, när han eller hon talar.
 BESLUT
När diskussionen är avslutad, frågar ordförande om mötet är beredd att gå till beslut. Därefter fattas beslut enligt
följande:
Ordförande:
Deltagare:

Ger mötet bifall till att Kåren ska starta en tulpanodling?
JAAAAA! (om man är för förslaget)

Ordförande:
Deltagare:

Är det någon däremot?
JAAAAA! (om man är mot förslaget)

ALLTSÅ: Det är ordförandens uppgift att alltid ställa beslutsfrågor som ger JA-svar. (Istället för att svara ja/nej
på samma fråga svarar Du JA på en av ordförandens frågor.) Efter detta avgör ordföranden om det blev bifall
eller avslag. Innan klubban går i bordet kan vem som helst begära votering om resultatet verkar osäkert. Votering
sker normalt genom handuppräckning. Vid förtroendeval/val av stipendiat, röstar Du antingen för en person
eller blankt. Dvs Du kan ej stryka namn på en valsedel och ordförande kommer aldrig ställa frågan ”Är någon
däremot?” i dessa sammanhang.

KÅRMÖTESORDLISTA

acklamation = röstning genom bifallsrop (JA-rop) vid ett beslut ajournera
= hålla paus i mötet
bordläggning = låta frågan vila till nästa möte, 1/3 majoritet krävs justera =
godkänna protokoll kontraproposition = motförslag till styrelsens proposition
motion = förslag från kårmedlem ordningsfråga = handlar om själva formerna på
mötet & hur det skall hållas proposition = förslag från kårstyrelsen remiss =
utredning inför beslutsfattande sakfråga = handlar om organisationens egentliga
verksamhet sakupplysning = en ordningsfråga; används för att tillföra ren fakta till
ett uttalande votering = röstning genom handuppräckning eller sluten omröstning
yrkande = förslag om något under ett möte "Jag yrkar att…"

