
 

 

Arbetsordning för avdelning Blekinges  digitala årsmöte 2021 – 09 -20 
 

1. Tid och plats 

Årsmötet genomförs i realtid i mötessystemet Easymeet den 20 september kl 18:45. 

Årsmötets valpunkter öppnas den 17/9 kl 08.00 vilket är 3 dagar före realtidsmötet, i 

Easymeet, genomförs. Valpunkterna öppnas tidigare för att möjliggöra för så många som 

möjligt att delta i valen. Valresultatet godkänns om arbetsordningen fastställs under 

formaliapunkterna under realtidsmötet.  

För att delta i mötet behöver du en läsplatta eller en dator. Många arbetsgivare har 

brandväggar som hindrar dig från att logga in i Easymeet så bäst är att använda en egen 

enhet. Smartphone kan användas, men då fungerar inte kamerafunktionen och 

mötessystemet är inte optimerat för det. 

 

2. Mötets innehåll 

På mötet behandlas och beslutas  enbart ärende som finns i föredragningslistan, vilka följer 

Vårdförbundets stadga.  

 

3. Arbetsformer 

• Mötesordförande leder deltagarna genom mötet samt öppnar och stänger punkter. 

• Alla mötesdeltagare kan delta i årsmötets diskussioner. Du begär ordet i Easymeet. 

Talartid finns inte i begränsad form, dock finns möjlighet för för mötespresidiet att 

”sätta streck i debatten” eller tidsbegränsa om sådant behov uppstår. Ordningsfråga 

går att begära om processen i mötet känns otydlig.  

• Det finns möjlighet för årsmötesdeltagarna att delge årsmötet något man tycker är 

viktigt att rapportera till alla medlemmar, detta görs under punkten rapporter. 

• En annan möjlighet att påverka i årsmötets samtal är under rubriken öppen fråga. 

Om du som medlem vill ha svar på en fråga som du tycker hela årsmötet borde få ta 

del av anmäler du in din fråga när mötet öppnar upp denna punkten.  

• Alla mötesdeltagare kan delta i årsmötets omröstningar. Det sker i Easymeet. 

 

4. Omröstningar 

Alla avdelningens medlemmar kan anmäla sig till mötet. Vid anmälan upptas medlemmen i 

röstlängden och har därmed rösträtt på mötet. Beslut fattas med enkel majoritet i Easymeet. 

 

5. Val 

• Valet öppnas 3 dagar innan årsmötet startar och avslutas under årsmötet, vilket sker 

i realtid.  

• De som kan väljas är de som är nominerade inför mötet, nomineringar från golvet 

kan alltså inte ske.  

• Under valpunkten är alla val öppna samtidigt.  

• Valberedningen har efter nomineringstidens slut genomfört ett beredningsarbetet 

för att komma fram till ett förslag på personer till en hel styrelse samt förslag på 

antal.  



Antalet kongressombud föreslås utifrån föregående nationellt beslut. Om antalet 

ordinarie kongressombud för Blekinge ändras inför nästkommande kongress, utgår 

man ifrån och justerar utifrån inträdesordningen.  

Valberedningen har berett och föreslår personer till kongressombud samt personer 

som ersättare med inträdesordning 1-4.  

Valberedningens förslag bygger på inkomna nomineringar och egna observationer. I 

arbetet med att ta fram förslag har intervjuer hållits med de nominerade. Om de 

nominerade har skrivit personliga presentationer används även dessa som underlag 

för att sätta ihop  team för bästa medlemsnytta i Blekinge. 

• Om en medlem är nominerad till flera förtroendeuppdrag som inte går att inneha 

samtidigt, till exempel ordförande och ledamot i avdelningsstyrelsen, eller ledamot i 

avdelningsstyrelsen och valberedare, så tillsätts uppdragen i nedanstående ordning. 

Röster på samma medlem till andra uppdrag stryks då ur resultatet.  

 

• Att bli vald till kongressombud är förenligt med alla andra uppdrag utom ersättare till 

kongressombud. 

 

I följande ordning tillsätts förtroendeuppdragen i första hand:  

1. Avdelningsordförande 

2. Vice avdelningsordförande 

3. Avdelningsstyrelseledamot 

4. Valberedare 

 

1. Kongressombud 

2. Ersättare 
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