Förslag till

Arbetsordning vid Svenska Seglarförbundets Seglardag 2019
1. Registrering av ombud
Varje ombud ska registrera sig och lämna en underskriven ombudsfullmakt för att upptas i
röstlängden som röstberättigad. Vid registreringen erhåller ombuden röda voteringslappar,
en per röst, för votering och röstsedlar för eventuell sluten votering.
2. Förhandlingar – stämmans öppnande
Förhandlingarna börjar på utsatt klockslag (se program).
Stämman öppnas av förbundets ordförande Anders Selling.

3.

Sammansättning och beslutsförhet samt röstlängd

Seglardagen 2019 består av ombud dels från Distriktsseglarförbund (DSF), Klubbar (K) med
rösträtt och från Klassförbund med SM-status (KF).
Enligt Kap III § 1 Seglardag består av röstberättigade ombud för distriktsseglarförbund,
klubbar och klassförbund. Icke röstberättigade klubbar och klassförbund äger rätt att närvara
vid Seglardagen och har därvid förslags- och yttranderätt men inte rösträtt.
Enligt Kap III § 5 rösträtt
Vid Seglardag och extra Seglardag DSF en (1) röst för varje påbörjat 5-tal föreningar i
distriktet som enligt röstlängden senast den 30 april föregående verksamhetsår har fullgjort
sina stadgeenliga förpliktelser mot Svenska Seglarförbundet, dock högst femton (15) röster.
Varje till SSF ansluten klubb, som enligt redovisning senast den 31 januari föregående
verksamhetsår har min 300 medlemmar har en (1) röst och varje förbundssällskap som enligt
motsvarande redovisning har min 1000 medlemmar har (2) röster.
Varje till SSF anslutet klassförbund, som representerar olympisk/paralympisk klass eller
klass med SM eller JSM sanktionerat av Riksidrottsstyrelsen, har en (1) röst.
Rösträtt utövas av den som DSF, klubb eller klassförbund befullmäktigar.
DSF har rätt att sända ombud till Seglardagen i proportion till sina anslutna föreningar enligt
denna tabell.
1-9
10-39
40-89
90 eller fler

anslutna sällskap
anslutna sällskap
anslutna sällskap
anslutna sällskap

ett (1) ombud
två (2) ombud
tre (3) ombud
fyra (4) ombud

Röstberättigad klubb med 300-999 medlemmar har rätt att sända ett (1) ombud
klubb med mer än 999 medlemmar har rätt att sända två (2) ombud.
Ombud får inte representera mer än en huvudman.
Röstlängd för stämman fastställes vid stämmans början genom upprop. Röstlängden kan
senare genom beslut av stämman justeras.
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4. Yttrande och förslagsrätt) SSF:s stadgar Kap III § 6
Yttrande- och förslagsrätt på Seglardag och extra Seglardag tillkommer - utöver
röstberättigade ombud - varje ledamot av förbundsstyrelsen, en representant för varje av
styrelsen tillsatt kommitté samt SSF:s revisorer.
Att klubbar och klassförbund utan rösträtt har förslags- och yttranderätt framgår av Kap III §
1.
Yttranderätt tillkommer hedersordförande, hedersledamot av SSF, RF:s representant,
ledamöter av valnämnden i de ärenden valnämnden berett, samt med styrelsens
godkännande tjänstemän inom SSF och med mötets enhälliga samtycke annan närvarande.
Övriga frågor som ombud vill att seglardagen tar upp, anmäls senast i samband med
punkt 2. C Godkännande av föredragningslista.

5. Ordförande för stämman
Förbundsstämman väljer ordförande som leder förhandlingarna. Tjänstgörande ordförande
äger rätt att framställa förslag om debattens avslutning och om särskild tidsbegränsning för
talarna. Sådant förslag kan även framställas av stämmans röstberättigade deltagare
(ombuden). Önskar tjänstgörande ordförande delta i debatten, skall han överlåta åt annan
ordförande att leda förhandlingarna.

6. Diskussionsordning
1. Ordet begärs genom handuppräckning.
2. Begäran om ordet eller replik kan endast göras på den under förhandlingarna aktuella
punkten och efter mötesordförandens anvisningar. Detta förfarande gäller inte förbunds
styrelsens (FS) föredragande.
3. Alla förslag (yrkanden), med undantag för rena bifalls-/avslagsyrkanden, skall skriftligen
lämnas till presidiet
4. Anförandena upptas digitalt. För den skull och med hänsyn till deltagarna måste varje
anförande hållas från talarstolen eller i övrig med mikrofon från sin plats i lokalen.

7. Sekretariat och protokoll
Vid stämman anmäls styrelsens förslag till sekreterare som skall svara för
stämmoprotokollet. Så snart som möjligt efter stämman kommer ett beslutsprotokoll
innehållande framställda förslag och fattade beslut att publiceras på Seglarförbundets
hemsida
Vid omröstning genom votering skall röstfördelning anges i protokollet.
Utöver mötesordföranden justeras stämmans protokoll av de två vid stämman valda
protokolljusterarna.
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8. Beslut och omröstning SSF:s stadgar Kap III § 10 och § 11
Vid fattande av beslut på Seglardag och extra Seglardag gäller följande:
Med undantag av de fall som anges i Kap I § 9 och § 11 avgörs vid omröstning alla frågor
genom enkel majoritet.
Omröstning sker öppet; dock skall val ske med slutna sedlar, om något röstberättigat ombud
begär det.
Vid omröstning, som inte avser val, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av
ordföranden, om denne är röstberättigad; är han inte röstberättigad, avgör lotten. Vid val
skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Ombud kan endast rösta på det antal namn som ska väljas.
Stadgeändring
För ändring av SSF:s stadgar krävs bifall av minst 2/3 av antalet avgivna röster vid
Seglardag.

9 Val
Kandidatnominering sker enligt SSF:s stadgar Kap VIII § 2 (Uppgifter för välnämnden). Vid
seglardag ska valnämnden enligt Kap III § 8 (dagordning vid seglardag punkt 6) nominering
av kandidater till valen enligt Kap III § 8 (dagordning vid seglardag punkt 13 och 14) meddela
årsmötet sitt förslag till kandidater samt namnen på samtliga kandidater som i övrigt
inkommit till valnämnden. Har årsmötet ytterligare förslag till kandidater skall de också
namnges vid Kap III § 8 (dagordning vid seglardag punkt 6).
I samband med nomineringen får presentation av kandidat ske. Plädering sker i direkt
anslutning till valen.
För val av ordförande och ledamöter i valnämnden gäller att valnämnden meddelar förslag
på kandidater som inkommit till valnämnden men avger i detta fall inget eget yttrande.
Härefter äger ombuden rätt att nominera kandidater till valnämnden. Plädering får härvid
göras av förslagsställaren.
I övrigt gäller följande:
1. Den som vid stämman föreslår kandidat, skall ha försäkrat sig om att föreslagen kandidat
har accepterat nomineringen.
2. För kandidatnominering enligt Kap III § 8 (dagordning vid seglardag punkt 6) gäller att
nomineringen är avslutad sedan valberedningens ordförande meddelat valberedningens
förslag och efter det att kandidater härutöver har nominerats.

10 Valbarhet
Enligt Riksidrottsförbundets (RF) stadgar 3 kap 1 § krävs för samtliga val som företas av
årsmöten inom RF:s organisationer att den nominerade är medlem i förening ansluten till RF.

SSF:s verksamhet och förvaltning revideras av två (2) revisorer valda av Seglardagen.
En av revisorerna ska vara godkänd eller auktoriserad revisor.
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10.1 Anställdas valbarhet SSF:s stadgar Kap 1 § 12
Tjänsteman inom SSF eller till SSF ansluten organisation kan åta sig förtroendeuppdrag
inom SSF:s verksamhetsområde, dock ej medlemskap i SSF:s styrelse, om
förbundsstyrelsen lämnar sitt medgivande. Förbundsstyrelsen kan återkalla sitt medgivande
om det finns skäl till det.
”Utdrag ur RF:s stadgar 3 kap Allmänna bestämmelser
1 §*
Valbarhet inom RF:s organisationer
För samtliga val som företas av årsmöten inom RF:s organisationer krävs att den
nominerade är medlem i förening ansluten till RF.
Arbetstagare hos RF, DF, SISU-Idrottsutbildarna eller SISU:s distriktsförbund får inte väljas
till ledamot av RS eller DF-styrelse.
Arbetstagare hos SF, SF:s IdrottsAB:s eller SDF får inte väljas till ledamot av SF-styrelse
eller SDFstyrelse inom den idrott i vilken arbetstagaren är anställd.
Arbetstagare hos förening eller förenings IdrottsAB får inte väljas till ledamot av föreningens
styrelse eller till revisor i föreningen.
Arbetstagare inom RF:s organisationer får inte vara revisor eller revisorssuppleant i förbund,
eller väljas till ledamot av valberedning i organisation av vilken denne är anställd.”

11 Omkastning i föredragningslistan
Debatten av verksamhets- och förvaltningsberättelserna bör indelas så att berättelsernas
disposition följs.
Med undantag för själva kandidatnomineringen behandlas valen i den ordning som angivits i
föredragningslistan och först sedan övriga ärenden behandlats, om inte stämman beslutar
annat.
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