
Förslag till stämmoordning, krets 
 
 
Rösträtt  

Alla närvarande medlemmar i Centerpartiet, Centerkvinnorna, Centerpartiets 

Ungdomsförbund samt Centerstudenter som i medlemsregistret har sina 

medlemsrättigheter i kretsen och löst medlemskap senast den <30 dagar före kallelsen 

skickades> har på stämman rösträtt. Dessutom ska medlemmen vara avprickad i 

röstlängden under ombudsanmälan under stämman och ha ett giltigt röstkort som 

lämnas ut vid avprickningen i röstlängden. 

 

Begära ordet 

Alla medlemmar i kretsen har yttranderätt. Under pågående diskussion begärs ordet 

genom att anmäla det till mötesordföranden på anvisat sätt <handuppräckning, skriftlig 

anmälan e dy>. 

 

Dubbel talarordning 

Dubbel talarordning används vilket innebär att den som begär ordet för första gången i 

en fråga går före den som redan har gjort inlägg i den aktuella debatten. 

 

Beslutsform 

Beslut fattas genom acklamation, det vill säga att medlemmarna ropar JA på någon av de 

frågor som ordföranden ställer. Om det är tveksamt att stämmoordföranden har uppfattat 

stämmans beslut korrekt så går det att begära votering genom att ropa ordet VOTERING. 

Då sker en så kallad försöksvotering genom handuppräckning med röstkorten. Ombuden 

har rätt att begära rösträkning om försöksvoteringen inte ger ett klart resultat. Detta 

görs genom att ropa RÖSTRÄKNING. OBS: Vid personval sker votering med slutna 

valsedlar utan föregående försöksvotering. 

 

Fastställande av valsedlar 

Nomineringskommitténs förslag till valsedel är huvudförslaget till stämman. Stämman 

kommer att besluta om valsedelns utformning placering för placering. Finns det inga 

motförslag kan stämman besluta att fastställa hela valsedeln i ett klubbslag. 

 

Om huvudförslaget faller så kommer nomineringskommittén att yrka på att den som 

förlorat ställs på den närmast efterkommande platsen på aktuell valsedel och att alla 

därefter justeras ner ett steg.  

 

<Om fler än en lista fastställs vid stämman> 

För tids vinnande så hanteras valsedlarna parallellt i händelse av votering. Stämman 

börjar med att behandla en lista. Skulle en votering med rösträkning inträffa så 

ajourneras behandlingen av aktuell lista under den tid som rösträknarna behöver för att 

räkna röster och få fram ett resultat. Under denna ajournering behandlas nästkommande 

lista på den plats där man senast lämnade den listan. Så snart resultatet av 

rösträkningen för den ajournerade listan är fastställt så återgår behandlingen till nästa 

plats på den ajournerade listan. 

    

Yrkanden och reservationer 

Alla närvarande medlemmar har yrkanderätt och alla yrkanden ska lämnas in skriftligt, 

antingen i samband med inlägg eller till presidiet innan debatten.  

Det finns möjlighet för röstberättigade medlemmar att reservera sig mot de beslut som 

stämman fattar genom att i anslutning till voteringen anmäla reservation till 

stämmopresidiet på anvisat sätt. Vid personval brukar normalt inte medlemmar reservera 

sig. 

 



Tidsbegränsning och replik  

Tidsbegränsning om två minuter per inlägg tillämpas men föredragande får tala så länge 

som denne anser nödvändigt. Vid tidsbrist tar presidiet upp frågan om ytterligare 

tidsbegränsning. 

Replik kan ges vid angrepp eller apostrofering av ett specifikt ombud och de replikerande 

ges två repliker vardera á en minut. Stämmoordförande bedömer huruvida replik beviljas 

eller inte. 

 


