Arbetsordning avdelning Södermanlands årsmöte, kombinerat digitalt
och fysiskt möte
1. Tid och plats
Årsmötet genomförs vid Scandic Stora Hotellet och öppnar den 30/9 kl 18:00 och avslutas kl
21:00.
Antalet platser vid det fysiska mötet är begränsat och de som inte har möjlighet att delta där
kan delta i mötet digitalt. Hela mötet genomförs i mötessystemet Easymeet, både för dem
som deltar på plats respektive på distans. 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 fattas beslut om de punkter som finns med på föredragningslistan, vilka följer av
Vårdförbundets stadga.
3. Arbetsformer
• Mötesordförande leder deltagarna genom mötet samt öppnar och stänger punkter,
med hjälp av mötessekreteraren.
• Alla mötesdeltagare, både de som deltar digitalt och fysiskt, använder en varsin
enhet med en varsin inloggning i Easymeet.
• Alla mötesdeltagare kan delta i årsmötets diskussioner. Du begär ordet i Easymeet
och talartiden är två minuter.
• Alla mötesdeltagare kan lämna förslag på de punkter som finns i föredragningslistan.
Det kallas att lägga ett yrkande och görs skriftligt i Easymeet.
• 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
•

Valpunkten sker stegvis genom att ett uppdrag i taget väljs. Ordningen är
o Avdelningsordförande
o Vice avdelningsordförande
o Beslut om antal ledamöter i avdelningsstyrelsen, utöver de redan valda
o Avdelningsstyrelse
o Kongressombud
o Ersättare
o Beslut om antal ledamöter i valberedningen
o Valberedning

•

I de fall där det finns en så kallad ”inträdesordning”, exempelvis i valen till
kongressombud och ersättare där antalet kongressombud som får delta i kongressen
från respektive avdelning avgörs senare, utgörs inträdesordningen av antalet röster i
fallande ordning. Vid lika antal röster avgör lotten i de fall det blir aktuellt.

