
 

 

 

 

VÄLKOMMEN TILL 

Årsmöte 2-9 oktober 2021 
Vårdförbundet avdelning    Skåne 
 

  



 

 

Arbetsordning för avdelning Skånes årsmöte 2021 

1. Årsmötet öppnar den 2/10 kl 14:00 i Vote-IT. 
 
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 och lägga din röst i de olika delarna. Varje tillfälle går dock 
fort och den sammanlagda tiden blir begränsad.  
 
Det digitala mötet finns tillgängligt 2/10 kl. 14.00 – 9/10 ca kl. 17.00 och sker i 
mötessystemet VoteIT. Du kan inte använda Internet Explorer för årsmötet, men 
exempelvis Chrome går bra. Mötet kommer att ajourneras (pausas) från kl. 22.00 den 
7/10 till kl. 15.00 den 9/10 då mötet återupptas i fysisk form på Scandic Triangeln i 
Malmö samt via teams. 
 
Vårdförbundet kommer att ha förtroendevalda som hjälper till med hantering och 
bevakning av VoteIT. Dessa personer kandiderar inte till några funktioner eller 
positioner under årsmötet. 
 

2. Röstlängd. 
De medlemmar som anmält sig till årsmötet har rätt att deltaga och rösta under samtliga 
punkter under hela perioden årsmötet pågår. 
 

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

4. Årsmötesdiskussioner. 
Alla medlemmar på årsmötet kan delta i diskussioner och lägga förslag. Diskussionen 
sker skriftligt i Vote-IT under mötet den 2-7/10, under diskussionsfliken. 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. Under det fysiska mötet sker dialogen i 
rummet i mikrofon alt via Teams. 

  



 

 

 
5. Förslag och röstning. 

Innan en dagordningspunkt går till beslut stängs möjligheten att diskutera och lägga 
förslag på punkten. Alla förslag läggs skriftligt i VoteIT, detta gäller under hela mötet. 
Mötesordförande öppnar därefter punkten för omröstning. Beslut fattas med enkel 
majoritet i Vote-IT. 
 

6. Val. 
• Valpunkten sker stegvis genom att några uppdrag i taget väljs.  
• De som kan väljas är de som är nominerade inför mötet, nomineringar från 

golvet kan alltså inte ske. 
• 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.  

  



 

 

Schema över dagarna 
När? Vad? Övrigt 
2/10 kl 14.00 Mötet öppnas Ordförande inleder 

Punkterna 1–8 
öppnar för förslag 

2/10 kl 16.00-22:00 Beslut om formaliapunkter 1–8 
1. Mötets öppnande 
2. Mötet kallat i behörig ordning 
3. Val av mötesordförande 
4. Val av mötessekreterare 
5. Val av protokollsjusterare tillika 

rösträknare 
6. Fastställande av röstlängd 
7. Fastställande av 

föredragningslista och 
arbetsordning 

Kl. 16 stängs 
möjligheten att lägga 
förslag i punkterna 
1–7.  
 
 
Kl. 18 Stängs 
möjligheten att lägga 
förslag till punkterna 
8.1a och 8.3a 
 
Inga nya 
nomineringar under 
punkt 8 kan 
tillkomma under 
mötet. 

3/10 kl 08:00 – 4/10 
kl 22:00 

8.1 Val av avdelningsstyrelse 
a) Beslut om antal styrelseledamöter 

utöver ordförande och vice 
ordförande 

b) Val av avdelningsordförande 
c) Val av vice avdelningsordförande 

 
8.2 Val av kongressombud       inklusive 
ersättare 

a) Val av ordinarie kongressombud 
samt ersättare. Inträdesordningen 
följer av antalet röster 

 
8.3 Val av valberedning 

a) Beslut om antalet ledamöter i 
valberedningen 

 

 



 

 

Schema forts. 

5/10 kl 08:00- 6/10 kl 
22:00 

8.1 Val av 
avdelningsstyrelse 
d) Val av 

styrelseledamöter 
  

 

7/10 kl 08:00 – kl 
22:00 

8.2 Val av valberedning 
b) Val av valberedning. 

 

 

9/10 kl 15:00 Mötet återupptas  
• Välkomsthälsning 
• Presentation av 

valresultatet 

Mötet pågår parallellt på 
Scandic Triangeln Malmö 
och via Teams. 

 9 Beslut om arvode 
10 Presentation av 

årsberättelsen 
11 Presentation av 

avdelningens 
verksamhet 

12 Motioner från 
medlemmar 

13 Uppmärksamma årets 
förtroendevald och årets 
skyddsombud 

Alla yrkanden och all 
röstning sker i VoteIT 

 Prel. kl 17:00 14 Mötet avslutas Mötesordförande avslutar 
mötet 
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