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Arbetsordning för digitalt genomförande av  SHR:s ordinarie 

förbundsstämma den 29 maj 2021 

Förslag: 

Styrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

a t t godkänna tidigare utsänd arbetsordning för genomförande av ordinarie 

förbundsstämma 2021 

Bakgrund: 

Styrelsens förslag att genomföra 2021 års förbundsstämma som digital stämma har 

presenterats vid ordförandekonferens den 13 mars. Då redogjordes bl a för de erfarenheter 

som vi tagit del av från genomförande av digital stämma inom andra organisationer. En av 

erfarenheterna är att det är angeläget att förberedelserna inför stämman sker på ett 

systematiskt sätt. Detta eftersom möjligheterna till ”spontana initiativ” under själva 

stämman är något mer begränsade än vid fysiska stämmor. 

Genom att utveckla möjligheterna att tidigare ta del av förslag inför stämman och lämna 

synpunkter kring presenterade förslag kan möjligheterna för påverkan och delaktighet 

stärkas. 

I stadgarna anges följande som påverkar utformningen av arbetsordningen för att digitalt 

genomföra SHRs ordinarie stämma: 

• Kallelse till SHR:s förbundsstämma sker senast tre veckor före dess hållande genom
att sända ut kallelser och aktuella handlingar till medlemmarna.

• Motioner och framställningar ställda till förbundsstämman ska för beredning
överlämnas till SHR:s styrelse senast fyra veckor före förbundsstämman.

• Till förbundsstämman får varje medlem i SHR utse ett ombud, samt därutöver ett
ombud för varje påbörjat 400-tal enskilda medlemmar inom organisationen. Varje
ombud har en röst.

• Vid förbundsstämman har samtliga medlemsorganisationers enskilda medlemmar
rätt att närvara. Omröstning sker öppet, förutom vid personval. Vid lika röstetal
avgörs frågan genom lottning.

• Vid förbundsstämman har samtliga medlemsorganisationers enskilda medlemmar
rätt att närvara

Antalet ombud vid stämman, utöver styrelsen, beräknas utifrån gällande stadgar vara som 

mest 73 ombud samt utifrån tidigare stämmor så det beräknas att ca 25 - 30 personer kan 

behöva ges möjlighet att närvara vid stämman. 

Inför stämman: 

Kallelse och handlingar ska enligt stadgarna sändas till medlemmarna senast tre veckor (8 

maj) före stämmans hållande.  

Kallelse och handlingar med styrelsens förslag inför stämman, inklusive förslag till 

arbetsordning för stämman, sänds till länsförbund och riksföreringar den 15 april. Detta för 
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att länsförbund och riksföreringar som medlemmar ska ha möjlighet att ha genomgång av 

handlingarna vid t ex styrelsemöte och genomgång med ombud.  

Särskilt angeläget är att eventuella ändringsförslag när det gäller arbetsordning för stämman 

meddelas så att dessa kan tas med i det slutliga förslaget till handlingar som sänds till 

medlemmarna. 

Enligt stadgarna ska motioner och framställningar ställda till stämman överlämnas till 

styrelsen senast fyra veckor (1 maj) före stämman. Föreslås att också att synpunkter och 

ändringsförslag på de förslag som presenterats i de handlingar som sänts ut den 15 april 

inlämnas senast 1 maj. Styrelsen har inplanerat möte den 5 maj för att senast den 8 maj för 

att ta ställning till de ytterligare motioner, framställningar, synpunkter och ändringsförslag 

som då inkommit. Den 8 maj sänds handlingar med sammanställning av inkomna 

framställningar samt styrelsens kompletterande förslag med anledning dessa till ombuden. I 

denna omgång av handlingar kommer även valberedningens förslag att ingå. 

Tilläggsförslag eller ändringsförslag från ombud som man avser att föreslå vid stämman ska 

vara SHR:s kansli tillhanda senast onsdagen den 26 maj så att dessa kan sammanställas och 

vara skriftligt tillgängliga för ombuden i samband med stämman.  

Inför stämman ska alla ombud ha tillgång till och kunna bekanta sig med Zoom. Vi skickar ut 

information och har testtillfällen för ombuden. Vi erbjuder även tekniksupport som kan 

svara på frågor via t.ex. telefon under stämman. Beredskap finns för hur teknikstrul kan 

hanteras 

Teknik vid stämman: 

Dessa punkter och förslag är kopplade till de förutsättningar som kommer att finnas i de 

digitala verktyg som kommer att användas 

Det tänkta videoverktyget under förbundsstämman är Zoom. En fördel med detta verktyg är 

att SHR haft flertalet kurstillfällen för föreningarna under 2020. Zoom användes även under 

föreningsdagen 14 november 2020 och på ordförandedagen den 13 mars 2021.  Vår 

begränsning i abonnemanget är i dagsläget 100 deltagare. En ytterligare begränsning i Zoom 

är 25 polls/möte. En utökning av antal deltagare kan göras via ett tillägg. 

Vi har tittat på olika alternativ; dels att använda ett verktyg för omröstning tillsammans med 

Zoom samt att endast använda Zoom tillsammans med andra metoder för röstning. Det 

mötesverktyg för omröstning vi har tittat på är Suffra. 
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Förslaget är att inte använda ett externt verktyg för omröstning under stämman. Detta på 

grund av: 

• Vår dagordning är inte särskilt komplex.

• Sannolikt kommet inte alla 73 ombud delta

• Vi behöver då inte samla in personnummer för ombuden.

• Ombuden behöver inte lära sig ytterligare ett program.

• Sluten omröstning kan genomföras ändå då enskilda medlemmar ej deltar i mötet i
Zoom.

• Enskilda medlemmar kommer kunna följa stämman via streamad länk

Exempel på omröstningsmetoder och teknik under stämman: 

• Begär ordet i chatten

• Omvänd acklamation när detta är möjligt

• Handuppräckning vid omröstning

• Polls vid sluten omröstning

• Mikrofon hålls avstängd då man ej har ordet

• Ombuden loggar in 20 minuter innan utsatt tid för att prickas av mot röstlängden

Inför stämman ska alla ombud kunna bekanta sig med Zoom. Vi skickar ut information och 

har testtillfällen för ombuden. Vi erbjuder även tekniksupport som kan svara på frågor via 

t.ex. telefon under stämman. En plan för hur teknikstrul hanteras ska upprättas.


