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1. Tid och plats 
Årsmötet öppnar den 14:e september kl.09.00 i Vote-IT med inledningsanförande av 
avdelningsordförande samt sittande avdelningsstyrelse. Diskussion och möjlighet att lämna 
förslag öppnar i alla punkter. 

Årsmötet avslutas med ett digitalt årsmöte via Teams den 21/9 med start kl.17.30. Då kommer 
personvalen och alla beslutspunkter vara avklarade, men det kommer att kvarstå övriga 
punkter på föredragningslistan. Vid den gemensamma teamsträffen planeras en 
sammanfattning av valen och besluten som är tagna i Vote-IT och dialog om kvarstående 
frågor på föredragningslistan. Det planeras också för en avtackning av de som slutar sina 
uppdrag och Sineva får tid att berätta om något som är aktuellt. 

Du som är medlem deltar när du har möjlighet i den digitala delen av mötet. Olika punkter 
öppnas för omröstning vid olika tidpunkter och du kommer därför behöva logga in vid flera 
tillfällen i mötet. Varje tillfälle går dock fort och den sammanlagda tiden i årsmötet blir 
begränsad. Har du sedan anmält dig till den delen av mötet som är via teams deltar du även 
där. 

Mötet finns tillgängligt hela tiden som det digitala mötet är öppet och sker helt digitalt i 
mötessystemet Vote-IT. Du kan inte använda Internet Explorer för årsmötet, men exempelvis 
Chrome går bra. 

2. Mötets innehåll 

På mötet fattas det beslut om de punkter som finns med på föredragningslistan, vilka följer 
Vårdförbundets stadga. 

3. Närvaro 

Mötet följer ett tidsschema där olika delar avhandlas vid olika tidpunkter. Du behöver gå in i 
mötet flera gånger för att delta i diskussioner och lägga din röst i de olika delarna. 

4. Årsmötesdiskussioner 

Alla årsmötesdeltagare kan delta i diskussioner och lägga förslag. Diskussionen sker skriftligt 
i Vote-IT, under diskussionsfliken och muntligt för dem som deltar i det gemensamma 
teamsmötet. Om du vill diskutera med någon trycker du på ”svara” och skriver ditt inlägg. Då 
får personen ett e-postmeddelande om att hen har fått ett svar. Alla förslag läggs skriftligt i 
Vote-IT under fliken ”förslag”. 



 

 

5. Förslag och röstning 

Innan en dagordningspunkt går till beslut stängs möjligheten till att lägga nya förslag på 
punkten. Mötesordförande öppnar därefter punkten för omröstning. Alla avdelningens 
medlemmar som är upptagna i röstlängden, det vill säga har anmält sig till mötet, har rösträtt. 
Beslut fattas med enkel majoritet i Vote-IT. 

6. Val 

Under valpunkten är alla val öppna samtidigt. 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. 

Ex 1: Medlem A ställer upp till valen avdelningsordförande och ledamot i 
avdelningsstyrelse. Hen får flest röster av alla nominerade och blir vald till 
avdelningsordförande. Medlem A är därmed inte valbar som ledamot i 
avdelningsstyrelsen och de röster som lagts på medlem A som styrelseledamot stryks 
ur resultatet. 

Ex 2: Medlem B ställer upp till val som vice avdelningsordförande och ledamot i 
styrelsen. En annan medlem får flest röster och blir vald till vice avdelningsordförande. 
Medlem B har dock fått tillräckligt många röster för att bli vald till ledamot i styrelsen och 
blir därför invald. 

Ex. 3 Medlem C ställer upp till val som styrelseledamot, kongressombud och 
valberedning. Antalet röster räcker till att bli vald till styrelseledamot och valberedning, 
men eftersom de två uppdragen är oförenliga blir medlem C vald till styrelseledamot. 
Rösterna till valberedare stryks därmed 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: 

Avdelningsordförande 

Vice avdelningsordförande 



 

 

Avdelningsstyrelseledamot 

Valberedare 

Kongressombud 

Ersättare 

De som kan väljas är de som är nominerade inför mötet och nomineringsstoppet var 10 
september. Nomineringar från golvet kan alltså inte ske. 

Beslut om antal ledamöter i styrelse respektive valberedning sker parallellt med att 
valpunkterna 8 a-j är öppen. De som fått flest röster kommer ingå i styrelsen respektive 
valberedning. Slutligt valresultat för avdelningsstyrelse respektive valberedning kan fastslås 
efter att årsmötet har beslutat om storleken på dessa i respektive punkt (8:g samt 8:h) 

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. 
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