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FÖRSLAG TILL BESLUTSORDNING OCH PROGRAM

Förslag till beslutsordning och program för extra förbundsstämman 
9 oktober 2021

Extra förbundsstämman genomförs i Zoom och med stöd av beslutsverktyget VoteIT.  

I det här dokumentet redogörs för förslag till beslutsordning för extra förbundsstämman, det 
vill säga i vilken ordning stämmans beslut ska fattas. Därtill finns dokumentet Förslag till 
arbetsordning för extra förbundsstämman, som redogör för hur förbundsstämman föreslås 
arbeta.

Siffrorna i parentes refererar till respektive ärendes nummer på den föreslagna föredragnings-
listan, se Förslag till föredragningslista för extra förbundsstämman 9 oktober (s.21).   

Lördag 9 oktober

08.00 Det digitala mötesrummet öppnar i Zoom
 Ombuden kan logga in i mötet och har möjlighet att testa ljud och bild.

09.00 Välkommen till extra förbundsstämman
 Introduktion till mötesdagarna, genomgång av praktisk information, support, pauser mm. 

09.15 Stämmoförhandlingar  – block 1 formalia   
• Stämman öppnas (1)  
• Val av minst två ordföranden för stämman (2)  
• Anmälan av förbundsstyrelsens beslut om sekreterare för stämman (3)  
• Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare (4)  
• Fastställande av röstlängd (5) 
• Fråga om närvaro- och yttranderätt på stämman (6) 
• Fråga om stämmans behöriga utlysande (7)  
• Fastställande av föredragningslista samt besluts- och arbetsordning för stämman (8)  

10.00 Paus med fika på eget håll

10.30 Stämmoförhandlingar  – block 2 behandling av motioner och förbundsstyrelsens förslag 
• Motioner och förbundsstyrelsens förslag som hänskjutits från ordinarie stämma (9a 

& 9b) 
• 9a. Förbundsstyrelsens förslag (propositioner)

• 9a.1 Förändrade stadgar för Studiefrämjandet 
• 9a.2 Stärkt förmåga att ta ansvar för statsbidraget
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• 9b. Motioner
• 9b.1 Ekonomisk plattform för våra avdelningar  
• 9b.3 Angående förbundsstyrelsens godkännande av verksamhetschef, samt
• 9b.4 Angående biträdande verksamhetschef i stadgarna 
• 9b.5 Fördelning av statsbidrag 
• 9b.6 Stadgeändring gällande koncernstyrning 

11.30 Lunch

12.45 Yrkandestopp för beslutspunkt 12

12.45 Stämmoförhandlingar  – block 3 behandling av strategi 2021–2031   
• Fastställande av strategiska mål – Strategi 2131 (10)

14.15 Paus

14.30 Stämmoförhandlingar  – block 4 behandling av ekonomiska riktlinjer samt ekonomisk  
 ram 2022 och 2023  

• Fastställande av ekonomiska riktlinjer samt ekonomisk ram för riksförbundets verk-
samhet (11)

16.00 Paus
 
16.15 Stämmoförhandlingar  – block 5 fyllnadsval till förbundsstyrelsen, samt avslut

• Fyllnadsval av ledamot i förbundsstyrelsen för två år (12) 
• Justering av personval (13) 
• Ordet är fritt (14) 
• Förbundsstämman avslutas (15) 

17.15 Avslutning av den digitala extra förbundsstämman
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