
Till dig som deltar vid SAASDCs årsstämma 

 
Du som valts att representera din förening vid Förbundets årsstämma har 

ett antal rättigheter och skyldigheter. 

Innan du kommer till stämman bör du se till att få del av de handlingar 
som Förbundet lägger ut på hemsidan. I första hand är det föreningens 

kontaktman som ska se till att handlingarna lämnas till dig som ska åka 
på stämman. Men om du inte fått handlingarna så måste du stöta på för 

att få dem. 

Eftersom du som delegat i första hand representerar föreningen är det 

viktigt att din förening diskuterar de frågor som aviseras i handlingarna så 
att du vet föreningens inställning till de frågor som kommer att tas upp. 

Före stämman måste du registrera dig och få ett röstkort. Utan sådant 
kan du inte utöva din rösträtt vid stämman. Detta gör du vid Förbundets 

disk som finns i anslutning till stämmolokalen (conventionlokalerna). 
Registrera dig gärna i god tid före stämman. 

 

Väl på plats i stämmolokalen finns det ett antal saker att tänka på. 

Att vara delegat innebär att ha yttrande-, förslags- och rösträtt. Med 

andra ord har du som delegat rätt att framföra de synpunkter som du 
önskar och även att framställa yrkanden (förslag till beslut).  

Eftersom du är utsedd att företräda din förening är det självklart så att du 
så långt som möjligt ska agera enligt de direktiv du fått från föreningen. 

Detta bör inte tolkas så att du är förhindrad att framföra synpunkter eller 
rösta där direktiven är otydliga eller saknas. Kom ihåg att du fått ett 

förtroende från din förening att representera föreningen. Detta innebär 
även att föreningen har förtroende för dig och att du ska agera på ett bra 

sätt även i frågor som föreningen inte givit något tydligt 
ställningstagande. 

Om du under behandlingen av ett ärende vill lämna ett förslag till beslut, 
tänk då på att tydligt uttrycka att du yrkar på bifall till ditt förslag. 

Om det vid behandlingen av en fråga föreligger flera förslag till beslut 
måste omröstning ske. Röstningsförfarandet går något förenklat till så att 

mötesordföranden först ber de som röstar för ett förslag räcker upp sitt 

röstkort, därefter ombeds de som vill rösta nej (eller för ett annat förslag) 
att räcka upp sitt kort. Ordföranden gör därefter en bedömning 

beträffande vilket alternativ som fått flest röster. Den som inte känner sig 
övertygad om ordförandens tolkning kan begära votering. Var inte rädd 

för att utnyttja denna möjlighet. Det är en fördel för alla att det som 
beslutas verkligen är det som majoriteten önskar. 

Som delegat har du möjlighet att begära att en fråga som inte finns med 
på dagordningen tas upp till diskussion men inte till beslut. Denna ordning 

beror på att beslut endast får tas i frågor som presenterats i förväg och 
därmed kunnat behandlas i de enskilda föreningarna. 

 



Sammanfattningsvis bör du som delegat tänka på bland annat följande 

 
- Ta reda på din förenings inställning till de frågor som ska behandlas 

- Utnyttja din möjlighet att framföra det du finner angeläget under 

behandlingen av de olika frågorna 
- Framför yrkanden om du finner att det du önskar inte redan har 

föreslagits av någon annan 
- Var inte rädd att begära votering om du är osäker på ordförandens 

tolkning av resultatet av handuppräckningen 
- Du har fått förtroendet att företräda din förening, utnyttja detta 

även om du inte fått tydliga direktiv från din förening i alla frågor. 


