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Dagordning
Agenda
Extrainkallat Kårmöte
Extraordinary Meeting

03-04-2018, 16:00
Apelsinlemonad, Grönborgs, Sundsvall

§ Ärende/Meeting Point
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

Mötets öppnande
Opening of the meeting
Mötets stadgeenliga utlysande
Properly calling of the Meeting
Val av mötesordförande
Election of Chairman
Val av mötessekreterare
Election of meeting secretary
Val av justeringsperson och
rösträknare
Election of Adjusters and Vote
Counters
Procedurregler
Procedural Rules
Justering av röstlängd
Electoral Register

8.

Adjungeringar
Co-options

9.

Fastställande av dagordning Approval
of the Agenda

10. Beslut: Val av Vice Ordförande
Decision: Election of Vice President

11. Mötets avslutande
Closing of the Meeting

Information
Förslag till beslut: Att godkänna mötets
behöriga utlysande
Suggested ruling: to approve the properly
calling of the meeting

Öppen nominering

Räkna antalet röstberättigade så
stämman vet vid votering hur många
röster som kan avges.
Count the number of eligible voters so the
meeting knows when voting how many votes
can be cast.
Förslag till beslut: att icke
kårmedlemmar ges närvarorätt och
yttranderätt, men ej rösträtt.
Suggested ruling: to give non-members
right of attendance and right of expression,
but not right of voting.
Förslag till beslut: att godkänna
dagordningen.
Suggested ruling: to approve the agenda.
Valberedingen får ordet.
The nomination committee receives the
word.

Procedurregler för Studentkåren i Sundsvalls kårmöten
1. Yttranderätt samt yrkanderätt tillkommer alla medlemmar i Studentkåren i Sundsvall som
erlagt terminens medlemsavgift.
2. Begäran om ordet sker muntligen direkt hos fungerande sekreterare eller ordförande.
3. Yrkanden i plenum skall omedelbart – i skriftlig form – lämnas till fungerande ordförande.
4. Studentkårstyrelsens yrkande är huvudyrkande.
5. Yrkande i plenum och/eller motionärens yrkande (n) tas i förekommande fall upp som
kontrayrkande eller förslag till kontrayrkande.
6. Innebär huvudyrkandet avslag på motion är studentkårstyrelsens yrkande ja-yrkande.
Vinner nej har mötet således beslutat bifalla motionen.
7. Reservationer i studentkårstyrelsen innebär inte att yrkandet automatiskt tas upp till
behandling. Yrkandet måste således på nytt väckas i plenum för att komma under
omröstning.
8. Yrkanden i plenum har alltid karaktär av kontrayrkande eller förslag till kontrayrkande.
9. Förefaller flera skilda förslag som inte kan sammanjämkas tar mötet först ställning till vilket
som skall gälla som kontrayrkande till kårstyrelsen huvudyrkande. Därefter ställs
huvudyrkandet mot kontrayrkandet.
10. Motioner eller propositioner kan inte dras tillbaka under behandlingen dock kan
medlemmar som yrkat jämka sig med varandra eller med motioner/propositioner således
faller yrkandet från den medlem som jämkat sig.
11. Begärd votering sker i fösta hand genom försöksvotering. Om så begärs, av
yrkandeberättigad medlem, skall rösträkning genomföras. Votering som gäller personval
skall alltid ske med slutna röstsedlar. Därvid skall på valsedeln uppföras exakt det antal
namn som valet avser, annan valsedel förklaras ogiltig.
12. Tidsbegränsning i talartiden kan införas av mötet om så finnes nödvändigt.
13. Reservationer eller anmälan om avvikande mening mot fattade beslut i plenum måste
anmäla omedelbart efter det att beslutet fattats, samt inlämnas skriftligt till fungerande
sekreterare senast före stämmans avslutande.

