SAMMANTRÄDESORDNING DÅM 2015
Vad är ett distriktsårsmöte? Distriktsårsmötet är Svenska Kyrkans Unga i Västerås stift högsta
beslutande organ. Årsmötet är ett tillfälle för inspiration, beslut och utbyte av erfarenheter. Det är under
årsmötet som vi tillsammans tar ut riktningen för Svenska Kyrkans Unga i Västerås stift.
Vad är demokrati? Alla ska vara med och bestämma om det som berör dem och det kan man göra på
olika sätt, antingen genom ”direktdemokrati” eller genom ”representativ demokrati”. I direktdemokrati
samlas alla som är berörda av ett beslut och bestämmer tillsammans, det är vad ni gör i lokalavdelningarna.
I representativ demokrati väljer man ut några representanter/ombud som får i uppdrag att besluta för alla
andra. Det är det som sker vid ett distriktsårsmöte. Då har ni i er lokalavdelning valt ombud på ert
årsmöte, som ska föra er talan vid distriktsårsmötet.
Hur många ombud får man skicka? Det bestäms utifrån hur många medlemmar ni rapporterat
föregående år. 1-25 medlemmar = 2 ombud, 26-50 medlemmar = 3 ombud, 51-75 medlemmar = 4
ombud, fler än 75 medlemmar = 5 ombud. Man kan aldrig ha fler än fem ombud.
Vad är sammanträdesordning? För att alla ska vara säkra på vilka regler som gäller under årsmötet så
har man en sammanträdesordning som kort förklarar vad som gäller och vad uttrycken betyder.
OMBUD är de som valts vid lokalavdelningens årsmöte att representera lokalavdelningen vid
distriktsårsmötet.
SUPPLEANT är den som valts vid lokalavdelningens årsmöte att ersätta ombudet om han/hon får
förhinder.
OBSERVATÖR/DELTAGARE är alla andra som kommer till distriktsårsmötet.
PRESIDIUM är de som leder distriktsårsmötet.
PLENUM när alla träffas i samma sal för att fatta beslut tillsammans.
DISTRIKTSSTYRELSEN är de personer som årsmötet (ni) väljer att leda arbetet i rörelsen fram till
nästa distriktsårsmöte.
VALBEREDNING är de personer som årsmötet (ni) väljer för att förbereda valen till nästa
distriktsårsmöte.
REVISORER är de som årsmötet (ni) väljer för att granska styrelsens arbete och ekonomi under året.
YTTRANDERÄTT (rätt att prata) har alla som är på distriktsårsmötet.
YRKANDERÄTT (rätt att lämna förslag) har de som är ombud och de som sitter i distriktsstyrelsen.
RÖSTRÄTT har den som är ombud eller är suppleant som ersätter ombudet.
TALARLISTA När ordet är fritt och man önskar säga något ställer man sig i talarstolen. Om fler vill
prata, formar man en kö. När man ska säga något börjar man med att presentera sig med namn och vilken
lokalavdelning man tillhör. Man får prata i max 3 minuter.

SAKUPPLYSNING kan begäras om man har viktiga fakta att tala om i ärendet, detta gör att man får gå
före i talarlistan.
REPLIK kan begäras om man är direkt tilltalad. Då får man gå före i talarlistan och ge svar på tilltal. Den
som började tala kan i sin tur begära replik.
KONTRAREPLIK för att förklara vad han/hon menade en gång till. Om de efter detta vill säga något
mer får de skriva upp sig på talarlistan.
FÖRKLARING kan du begära ifall du inte förstår vad någon säger. Det kan t ex vara så att någon
använder ett svårt ord, eller att du inte förstår sammanhanget i det som sägs, eller att ni är på väg att ta ett
beslut i en fråga som du ännu inte har förstått.
BESLUT fattas med enkel majoritet, vilket innebär att man beslutar som de flesta tycker.
Olika sätt att rösta:
ACKLAMATION – de med rösträtt ropar ”ja” på det förslag man stödjer. Man ropar aldrig ”nej”.
Presidieordförande bedömer vilket förslag som fått flest ”ja”-röster. Tycker man inte att ordförande har
gjort en riktig bedömning ropar man ”votering” innan klubban fallit.
VOTERING Då gör man om omröstningen men den här gången genom att hålla upp röstkort.
Ordförande gör så ett nytt försök att avgöra vilket förslag som vunnit. Tycker man fortfarande inte att
ordförande har gjort en riktig bedömning ropar man ”rösträkning”.
RÖSTRÄKNING Det innebär att de som valts till justerare och rösträknare nu får räkna antalet röster.
Siffrorna tas då till protokollet. Skulle röstsiffrorna vara lika avgör lotten.
SLUTEN OMRÖSTNING kan användas vid personval. Det betyder att man skriver namn på den
person man vill se som t ex ordförande på en lapp och lämnar fram till presidiet.
FÖRTROENDEFRÅGA kan ombuden ställa om de tycker att någon i distriktsstyrelsen eller någon
annan förtroendevald misskött sitt uppdrag. Om majoriteten tycker likadant blir personen i fråga
omedelbart befriad från sitt uppdrag.
RESERVATION kan man lämna in om det fattas ett beslut som man inte håller med om. Denna
reservation kan innehålla en motivering. Alla reservationer ska vara inlämnade till presidiet senast 30
minuter efter att årsmötet avslutats.
STRECK I DEBATTEN kan begäras när man tycker att frågan är färdigdiskuterad d.v.s. när ingen tillför
något nytt i debatten eller när flera talare säger samma sak. Beslutar sig distriktsårsmötet för att sätta streck
i debatten betyder det att de som vill yttra sig får sätta upp sig på talarlistan. När talarlistan är fastställd
börjar debatten igen och bara de som finns på talarlistan får yttra sig varsin gång.
ORDNINGSFRÅGA kan man begära om t ex: någon inte följer sammanträdesordningen; om det
behöver vädras i lokalen; eller alla är trötta och tycker att det är bättre att fortsätta debatten i morgon. Den
som begär ordningsfråga får gå före i talarlistan.
AJOURNERING betyder att man avbryter förhandlingarna för kortare eller längre paus.

