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SFS Fullmäktiges Arbetsordning 

1. Mötesordning  
 

SFS fullmäktige hålls i olika typer av forum. Det forum där formella 

beslut fattas benämns plenum. Vid sidan av plenum finns forum för 

diskussion av fullmäktiges frågor.  

 

Samtliga frågor som behandlas av fullmäktige, utom val- och 

ordningsfrågor, ska behandlas av ombud i någon form av 

diskussionsforum innan beslut i plenum.  

 

1.1 Plenum 
Plenum leds av ett mötespresidium som består av det antal ordföranden 

och sekreterare som mötet väljer. Det åligger styrelsen att lämna förslag 

på mötespresidium.  

 

I plenum motsvarar ett mandat en röst.  

 

Sammanträdesdeltagare begär ordet, yrkar och reserverar sig enligt 

mötespresidiets instruktioner. Yrkandena ska vara fullständiga, det vill 

säga all text ska vara med, det gäller även protokollsanteckningar och 

röstförklaringar.  

 

1.1.1 Talarlista 

Fullmäktige använder sig av dubbla talarlistor där talare på första 

talarlistan får komma till tals innan talare på andra talarlistan. Första 

talarlistan ska vara tom innan någon på den andra talarlistan får ordet.  

 

1.1.2 Replik 

Mötesordförandena får ge den som blivit apostroferad i debatten en 

replik. Replik är till för att låta den som känner sig apostroferad att 

under en minut svara eller förklara sig. Replik ska begäras i omedelbar 

anslutning till apostroferingen. Replik kan inte beviljas om 

apostroferingen skett i en replik.  

 

1.1.3 Ordningsfråga 

Ordningsfråga bryter pågående sakdebatt och avgörs direkt innan 

annan fråga tas upp till behandling. 
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1.1.4 Streck i debatten 

Om fullmäktige beslutar att dra streck i debatten ska 

mötesordförandena låta alla som vill sätta upp sig på talarlistan innan 

strecket dras.  

 

1.1.5 Bordläggning 

Om någon yrkar på bordläggning så ska fullmäktige först besluta om 

bordläggning eller ej innan ärendet behandlas vidare.  

 

1.1.6 Yrkandelängden 

Innan fullmäktige går till beslut ska mötesordförandena justera 

yrkandelängden. Yrkandelängden ska även justeras innan streck i 

debatten dras.  

 

1.1.7 Reservation mot beslut 

Reservation mot fullmäktigebeslut ska anmälas direkt i samband med 

behandlingen av frågan beslutet berör. Mötesordförandena ska läsa upp 

namnen på dem som reserverat sig innan nästa fråga börjar behandlas.  

 

1.2 Diskussionsforum 
Vid sidan av plenum finns forum för diskussion. Styrelsen ska till 

fullmäktige föreslå en planering för de diskussionsforum som behandlas 

av fullmäktige innan sakfrågorna behandlas. 

 

1.3 Jämställdhet och tillgänglighet  
Styrelsen ska till fullmäktige lägga förslag på hur mötets jämlikhet och 

tillgänglighet ska följas upp och främjas.  

 

1.4 Förslag till fullmäktige 
Medlemskårs förslag till fullmäktige (motion) ska innehålla en 

förklarande text och ett (1) yrkande, avsett att behandlas med ett 

klubbslag.  

 

1.4.1 Uttalande 

Fullmäktige kan göra uttalanden som beskriver organisationens 

ståndpunkt i en fråga. Uttalanden ska initieras med motion eller 

proposition och beslutas med 5/6 majoritet. 
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1.5 Protokoll 
Plenums beslut ska protokollföras. I protokollet ska beslut, lagda 

yrkanden, protokollsanteckningar och reservationer dokumenteras. 

Protokollet ska justeras av sammanträdets sekreterare samt fyra ombud 

som sammanträdet utsett till justerare.  

 

1.5.1 Justering av protokoll 

Sekreterarna och justerarna ska ha protokollet färdigjusterat senast 60 

dagar efter mötes avslutande. När protokollet är färdigjusteras ska det 

skickas till SFS medlemmar. 

1.5.2 Uppdatering av dokument 

SFS ska uppdatera de styrdokument som ändras enligt protokollet 

senast 30 dagar efter protokollet är justerat.  

 

2. Representation 
 

Medlemskårerna har till fullmäktigemötet en delegation med ett antal 

ombud som representerar dem vid ett fullmäktigemöte. Efter ordinarie 

fullmäktigesammanträde avslutar ombudet sitt uppdrag. Inför ett extra 

fullmäktigesammanträde har kårerna utsett nya ombud. 

 

2.1 Ombud 
Medlemskårerna fördelar sina mandat mellan sina ombud. Kårerna får 

själv bestämma hur många mandat ett ombud ska inneha. Ett ombud 

kan ha noll mandat. 

 

2.2 Observatörer 
Varje kår har rätt att skicka en observatör till SFS fullmäktige. En 

observatör kan inte tilldelas mandat. En observatör har närvarorätt på 

SFS fullmäktiges alla forum men får inte företräda sin delegation i 

fullmäktiges formella forum. 

2.3 Delegation 
Med delegation avses en kårs samlade ombud och observatörer.  

 

2.3.1 Delegationsledare 

Varje delegation har en delegationsledare som är utsedd av kåren att 

organisera delegationen, utgöra kontaktperson för delegationen och 

fördela kårens mandat mellan dess ombud.  
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3. Rättigheter vid sammanträde  
 

Utöver stadgan 2 kap 6 § mom. 1 skall fullmäktige fatta beslut om 

följande rättigheter:  

 

3.1 Mötets offentlighet 
Vem som helst är välkommen som åskådare på fullmäktige, men 

omfattas inte av närvaro-, yttrande- eller förslagsrätt om inte 

fullmäktige beslutar om adjungering.  

 

3.2 Mötesfunktionärer 
Alla funktionärer adjungeras med närvaro- och yttranderätt. Styrelsen 

ska lägga förslag på vilka funktionärer som ska adjungeras med 

förslagsrätt i ordnings- och/eller sakfråga.  

 

4. Val  

4.1 Valprocess 

4.1.1 Nomineringar 

Nomineringar hanteras som vanliga yrkanden. Nomineringar som 

inkommit till valberedningen mer än två veckor innan mötet ska finnas 

med i fullmäktigehandlingarna som sänds ut två veckor innan 

fullmäktiges sammanträde. 

 

4.1.2 Valberedningens förslag 

Valberedningen bereder valen till styrelsens presidium, styrelse, 

doktorandkommitténs ordförande tillika styrelseledamot, 

doktorandkommitté och revisorer. Valberedningens arbete regleras av 

stadgan och valberedningens arbetsordning 

 

4.1.3 Val av styrelsens presidium och doktorandkommitténs 

ordförande 

För att anses vald till styrelsens presidium och doktorandkommitténs 

ordförande krävs det att kandidaten erhållit mer än hälften av avgivna 

giltiga röster.  

 

Vid val röstar varje ombud på noll till max antal platser som ska 

tillsättas. Om inte alla platser kunnat besättas under första 

omröstningen sker en ny omröstning mellan dem som erhållit högst 

röstetal utan att bli valda i första omgången.  

 

I den andra omröstningen deltar högst dubbelt så många kandidater 
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som antalet platser som återstår att besätta. Vid den andra omröstning 

blir den eller de valda som får högst röstetal.  

 

Under pågående omröstning får ytterligare nominering inte förekomma. 

4.1.4 Val av ledamöter av SFS styrelse och ledamöter av 

doktorandkommittén samt revisorer 

 

Under fullmäktigesammanträdet ställs valberedningens förslag 

inklusive ersättare mot avslag. Vid avslag sker val med borda-metoden 

(se 4.2). 

4.1.5 Val av valberedning 

Val av valberedning sker enligt borda-metoden (4.2). 

 

4.2 Borda-metoden 

4.2.1 Tidpunkt 

Tidpunkt för genomförande av valen fastställes av fullmäktige när 

valberedningens förslag tills styrelse respektive doktorandkommitté 

faller. 
 

4.2.2 Valnämnd 

För att genomföra valen finns en valnämnd. Denna består av 

innevarande verksamhetsårs ledamöter i valberedningen. Om 

valnämnden upplever en större arbetsbelastning än vad som är 

önskvärt, eller inte är fulltalig, kan den knyta andra personer till sig 

under valförrättandet. Vilka dessa personer är ska godkännas av 

fullmäktige innan fullmäktige har fastställt valen. 
 

4.2.3 Röstlängd 

Senast en timme före valets genomförande ska röstlängden slutgiltigt 

justeras inför valet. Det åligger tjänstgörande mötesordförande.  
 

4.2.4 Röstning 

Valnämnden ska senast en timme före valet tillhandahålla valsedlar. 

Det ska även finnas blanka valsedlar. 
 

Röst ska avlämnas i det av valnämnden tillhandahållna kuvertet. 

Kuvertet ska vara tillslutet. Röstavlämning sker inför valnämnden i 

enlighet med den fastställda röstlängden. 

 

Röstning sker genom att varje röstberättigad rangordnar kandidaterna i 

fallande ordning. Röstningen utförs genom att den röstberättigade delar 

ut sina poäng på lika många kandidater som antalet förtroendevalda 
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som ska tillsättas. Högsta poängen är samma som antalet personer som 

ska väljas och lägsta poängen är 1.  
 

4.2.5 Sammanräkning av röster 

Valnämnden är de som ansvarar för sammanräkningen av valet.  

 

När samtliga röster inkommit summeras varje kandidats poäng. Blank 

eller ogiltig röstsedel undantas i räkningen. Kandidaterna sorteras 

därefter fallande efter poängsumma. De antal kandidater med högst 

poängsumma kommer att vara de ledamöter som utgör den valda 

gruppen.  

 

Vid lika poängsumma väljs person av underrepresenterad könsidentitet. 

I de fall ingen könsidentitet är underrepresenterad, eller i de fall då 

kandidaterna med lika poängsumma definierar sig som samma 

könsidentitet, avgör lotten. 
 

4.2.6 Ogiltig röst 

Följande skäl gör röster ogiltiga:  

 

- röstkuvertet innehåller mer än en valsedel,  

- valsedeln är ej en av de av valnämnden tillhandhållna,  

- röstkuvert och/eller valsedel är klart märkt. 
 

4.2.7 Fastställande av valresultat 

Valresultaten, med angivande av samtliga valda ledamöter, ersättare, 

samt poängsumma för respektive kandidat, ska fastställas av 

fullmäktige. 
 

4.3 Ersättare 
Fullmäktige ska fatta beslut om ersättarlista till det organ som valen 

avser. Valberedningen ska lämna förslag på ersättare om den så finner 

lämpligt. Om val förrättas med Borda-metoden består förslaget till 

ersättare av resterande kandidater som fått minst ett poäng, 

rangordnade efter sina poäng.  

 


