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BILAGA 2 SAMMANTRÄDESORDNING

Sammanträdes- och valordning
1. Man anhåller om ordet genom att höja sitt delegatkort. När det gäller replik, ordningsfråga och 

sakupplysning, som kan hållas från platsen, kan man anhålla om det genom att räcka upp sitt 
delegatkort och använda en av de specifikt beslutade handsymbolerna för respektive former av 
inlägg. Dessa handsymboler presenteras i början av mötet.

2. Alla yttranden görs i mikrofon.

3. På Elevriksdagen tillämpas praxis med två talarlistor. Syftet med detta är att ge förkörsrätt åt 
dem som inte yttrat sig i debatten tidigare och ge en mångfald i debatten. Mötesordförande 
besluter i vilken omfattning detta tillämpas.

4. Mötesordförande beviljar rätt till yttranden. Följande inlägg kan beviljas:

Anförande i debatten. Ett vanligt inlägg som mötesordföranden delar ut i den ordning 
som de är registrerade i talarlistorna. Förkörsrätt ges åt dem som inte yttrat sig i debatten 
tidigare enligt punkt 3 i sammanträdesordningen.

Replik. Ifall någon i sitt anförande citerar ett tidigare anförande fel, anger felaktig informa-
tion eller utför ett personligt påhopp kan detta korrigeras med en replik. Repliken ska vara 
kort, max 2 meningar, och koncentrera sig enbart på att korrigera det tidigare inlägget.

Ordningsfråga. Ifall en delegat tappat bort i vilket skede mötet är, kan den när som helst 
be om en ordningsfråga. Ordningsfrågor är ett tekniskt inlägg som går före övriga an-
föranden i talarlistan. Med en ordningsfråga kan man även föreslå alternativa omröstnings- 
eller valförfaranden, avslutande av debatten eller behandling av en annan punkt än den 
som i ordning är följande i föredragningslistan. 

Sakupplysning. Ifall en delegat inte förstår vad tidigare delegater har menat i sina inlägg, 
eller vill ha ytterligare fakta som bakgrund i diskussionen kan delegaten begära om en 
sakupplysning. Sakupplysning går alltid före i talarlistan. Mötesordförande eller någon i 
salen med svar på frågan anger svar efter begäran om sakupplysning. Mötet kan även 
ajourneras kort ifall sakupplysningen kräver längre utredning. Även övriga mötesdeltagare 
får bidra med en faktaupplysning ifall de har möjlighet till det.

5. Mötesordförande kan besluta om att hålla en provomröstning och avgöra en fråga på basen av 
den. Vid provomröstningen sträcker alla delegater upp sitt delegatkort, när de med sin röst vill 
understöda ett av förslagen. Ifall provomröstningen inte kan avgöras genom tolkning, ordnas 
en egentlig omröstning som avgörs med majoritetens beslut. Vid öppen omröstning uppropas 
delegaterna, som avger sitt svar. Vid sluten omröstning används särskilda röstsedlar, som bör 
stämplas. Sluten omröstning används vid personval och ifall två delegater så kräver.

6. Ifall en omröstning är oavgjord avgörs resultatet enligt förbundsordförandens röst. 

7. Vid val av ordförande används särskilda röstsedlar. Om det finns fler än en kandidat skriver man 
kandidaternas namn i ordningsföljd som så, att den kandidat man anser mest lämplig står först, 
näst mest lämplig till andra o.s.v. Väljaren kan om den vill skriva in också färre namn än det finns 
uppställda kandidater. Om det finns flera än två kandidater och ingen uppnår enkel majoritet i 
första rösträkningsomgången avskrivs kandidater med minst röster, och de röstsedlar som haft 
den avskrivna kandidatens namn först, blir röster åt de följande kandidaterna på röstsedlarna. 
Det här gör man tills någon uppnått enkel majoritet.

8. Vid val av vice ordförande och styrelse används särskilda röstsedlar. Om det finns mera kandi-
dater än platser skriver man in kandidaternas namn i den ordningen man önskar se dem som 
vice ordförande/i styrelsen, som så att den kandidat man anser mest lämplig är först, näst mest 
lämplig till andra o.s.v. Väljaren kan om den vill skriva in också färre namn än det finns kandi-
dater. Under den första rösträkningsomgången blir de kandidater invalda som får mer röster än 
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rösttröskeln (antalet givna röster delat med antalet poster att fylla + 1). Då ingen kandidat kom-
mer över rösttröskeln med det ännu finns platser att fylla, avskrivs kandidaten med minst röster, 
och de röstsedlar som haft dennes namn först, blir röster åt de följande kandidaterna på röstsed-
larna. Det här gör man tills alla platser är fyllda.

9. På röstsedeln får endast skrivas kandidaternas för- och efternamn, alternativt enbart efternamn. 
Röstsedlar som saknar kandidatens efternamn eller innehåller annan text eller symboler än kan-
didatens namn förkastas.

10. Streck i debatten dras om hälften av delegaterna så kräver, eller om mötespresidiet anser det 
ändamålsenligt. Ifall streck i debatt föreslås, läser mötesordförande upp de förslag som föreligger 
på bordet, vartefter de anföranden som finns noterade i talarlistan hålls. Efteråt skrider man till 
omröstning vid behov.

11. Varje delegat får framföra förslag på Elevriksdagen. Förslag kräver understöd av minst en (1) an-
nan delegat för att bli beaktat, gäller inte personval. Varje förslag ska ges skriftligen åt protokoll-
chefen senast under behandlingens lopp.

12. Anmälan om avvikande åsikt skall ske genast efter att en sak beslutats. Reservationer till pro-
tokollet ska inlämnas skriftligen till protokollchefen inom två timmar från att saken behandlats 
eller en (1) timme efter mötets slut.

13. I övrigt följer Elevriksdagen Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS stadgar och allmän 
mötes- och föreningspraxis samt god sed.
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