Förslag till Mötesordning - regler för mötet
Den som är medlem i Malmö e-sport får lov att vara med på årsmötet. För att få lov att prata och
rösta på årsmötet måste du ha visat upp ditt medlemskort och fått ett röstkort vid incheckningen.
Behöver du hämta ut ditt medlemskort innan mötet kan du kontakta Kellie via
medlem@malmoesport.se.
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Det betyder att årsmötet, som är alla medlemmar
tillsammans, bestämmer vad föreningen ska vara och göra. Under året är det sedan den av årsmötet
valda styrelsen som leder arbetet och förvaltar föreningen. Styrelsen måste alltid följa årsmötets
beslut.
Årsmötet leds av mötespresidiet som består av en mötesordförande och en mötessekreterare.
Mötesordförande ser till att mötet följer dagordningen, att beslut fattas på rätt sätt, håller i talarlistan
och bestämmer hur mötets form ska se ut. Mötessekreteraren ser till att mötet dokumenteras
ordentligt i ett protokoll där alla beslut skrivs ner, och att alla beslut som fattas om ändringar i till
exempel stadgar förs in i det dokumentet.
Röstkortet har en grön sida med en siffra på och en rosa sida med ett frågetecken på.
Du använder den gröna sidan för att rösta eller för att sätta upp dig på talarlistan.
Du använder den rosa sidan för att signalera att du vill att någon förklarar mer, det kan vara när
någon använder svåra ord eller när saker går lite fort och du känner att saker behöver förklaras
bättre.
Talarlistan är mötesordförandes sätt att hålla koll på vem som ska prata och i vilken ordning de
pratar. På mötet har vi tre talarlistor, detta för att alla ska få möjlighet att prata. När det är dags att
börja prata om ett förslag ber mötesordförande först den som skrivit förslaget att berätta om det.
Därefter är det möjligt att ställa frågor om något är otydligt eller om du vill förstå förslaget bättre, räck
upp ditt kort om du har en fråga.
Efter frågestunden kommer mötesordförande att “öppna upp för debatt” i frågan. Det betyder att
det är dags att prata om förslaget. Vill du prata om förslaget räcker du upp gröna kort och då kommer
mötesordförande att nicka åt dig och sätta upp dig på talarlistan, detta kallas att begära ordet. Är det
första gången du begär ordet hamnar du första talarlistan, har du redan pratat en gång hamnar du på
andra talarlistan och därefter på tredje talarlistan. Mötesordförande ger ordet till den som är på tur att
få prata. När första talarlistan är tom får andra talarlistan prata och därefter får tredje talarlistan prata.
Mötet har en talartid på 2 minuter (om inte mötet bestämmer annat) vilket innebär att den som får
ordet får prata i två minuter. Mötesledarna meddelar när det är 30 sekunder kvar. Tänk på att bara
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prata om det förslag som mötet just nu handlar om. Var tydlig med vad du yrkar på, det vill säga
vilket förslag du vill ska röstas igenom, eller inte röstas igenom.
Om någon har en Ordningsfråga eller sakupplysning begär de att få säga det genom att högt säga
ordningsfråga eller sakupplysning och räcka upp sitt gröna röstkort. En ordningsfråga ä
 r när du vill
fråga om eller ändra något som händer på mötet eller vill föreslå en paus. En sakupplysning är ett
kort inlägg för att berätta någon fakta som du känner behöver berättas. Vi har inga debatter i
ordningsfrågor.
Ombud som visar bristande respekt mot mötesordningen och/eller de andra på mötet kan efter
upprepade varningar av mötesordförande beläggas med begränsningar i sin möjlighet att yttra sig i
plenum. Plenum är ett ord som används på möten för att beskriva att mötet är samlat i en lokal och
mötet är igång.
Förslag, beslut och val
Malmö e-sport har inför mötet haft ett motionsstopp den 12/2. Det betyder att det inte som medlem
går att lägga stora förslag, så kallade motioner, utan att de förslag och yrkanden som lyfts behöver
höra ihop med de punkter som är lyfta till mötet sedan innan. Yrkanden ska lämnas in skriftligt till
mötesordförande. Yrkanden lämnas i något som kallas att-satser, där varje att-sats är ett förslag till
beslut. Det är att-satser det röstas om så om du inte håller med om ett förslag kan du lägga ett annat
förslag - ett motförslag - eller bara yrka avslag, det vill säga att du inte vill att något alls ska röstas
igenom. Vill du att ett förslag ska röstas igenom yrkar du istället bifall.
Om du behöver hjälp med att skriva förslag kan du vända dig till en Demokratifrämjare som hjälper
dig att skriva yrkandet. Demokratifrämjaren finns även där för att se till att alla kan förstå vad som
händer på mötet och för att särskilt hjälpa de som är på sitt första årsmöte.
När det är dags att gå till beslut kommer mötesordförande att föreslå i vilken ordning det ska röstas
om att-satserna, det kallas en beslutssordning. Ibland händer det att förslag går emot varandra och
då kommer mötesordförande att leda mötet genom omröstningen. Detta för att det ska vara tydligt
vad vi röstar om och för att vi till slut ska komma fram till ett stort beslut i hela frågan. Förstår du inte
propositionsordningen eller vad det är vi ska rösta om är det viktigt att du håller upp den rosa lappen
med frågetecknet så att mötesordförande kan förklara bättre.
Omröstningarna går till så att mötesledaren frågar om vi är redo att gå till beslut. Därefter frågar
mötesledaren om du vill bifalla en att-sats, alla som vill att den att-satsen ska gå igenom röstar då
genom att sträcka upp sitt gröna röstkort. Sen frågar mötesledaren “någon däremot” och då räcker
de som inte vill att att-satsen ska gå igenom upp sitt gröna röstkort. Mötesledaren tittar vilket förslag
som får flest röster och avgör vilket förslag som gått igenom - vunnit. Om mötesledaren tycker det är
svårt att se vilket förslag som vunnit eller om någon begär det genom att ropa votering kan mötets
rösträknare kallas fram för att räkna vilket förslag som vann.
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Det räcker att mer än hälften av de som röstar bifaller ett förslag för att det ska gå igenom. I
omröstningar om stadgar behöver två tredjedelar av de som röstar bifalla förslaget. Om förslaget till
stadgeändring inte kommit ut med handlingarna utan kommit upp på mötet måste beslutet antas
enhälligt. Det betyder att samtliga röstande måste rösta för förslaget för att det ska gå igenom.
Det går att begära att omröstningen ska vara sluten, det vill säga att alla får rösta på lappar så att det
inte går att se vem som röstar vad. Det är då rösträknarna som räknar rösterna. Om det vid
personval finns flera personer som vill bli valda till samma post är det alltid sluten omröstning.väljas
till styrelsen, revisorer eller valberedning sker omröstning.
Om du verkligen inte håller med om ett beslut och tror att det beslutet kan vara farligt för föreningen
kan du när beslutet tas säga Reservation. Du måste sen lämna in ett papper till mötesordförande
där du skrivit varför du reserverat dig. Reservationen får inte vara längre än 200 ord och skall vara
inlämnad till mötespresidiet innan mötet avslutas. Reservationen får inte vara debatterande eller vara
riktad mot person eller grupp av personer. I protokollet noteras att ombudet reserverat sig mot
beslutet samt eventuellt motivet för detta.
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