I-sektionens guide till

Sektionsmöten

Sektionsmötet är sektionens högsta beslutande organ, det vill säga att det är här är
alla de största och viktigaste besluten under året klubbas igenom. Eftersom det är
vi medlemmar i sektionen som ska ta dessa viktiga beslut måste alla kunna delta i
detta på lika villkor, och därför kommer här en guide med förklaringar på några av de
krångligaste orden och knepigaste beslutsgångarna.

I handlingar
Förklaringar av ord från föredragningslistan.
Adjungera

Att låta personer utanför sektionen tillfälligt stå som 		
medlemmar. De får då yttrande- och yrkanderätt men ingen
rösträtt (de får alltså tycka och föreslå men inte ta beslut).

Ansvarsfrihet

Ges till föregående verksamhetsårs styrelse om mötet anser
att de skött sitt arbete korrekt.

Justering av protokoll Innebär att protokollen kontrolleras av de två
justeringsmännen för att se till att allt stämmer. 			
Mötessekreteraren föreslår när detta ska vara klart.
Justering av röstlängd Innebär att man ser hur många som är på mötet och i och
med det hur många som röstar i eventuella voteringar. Det
är genom närvarolistorna detta kontrolleras.
Motion

Ett förslag som lämnats in av en eller flera 			
sektionsmedlemmar.

Proposition

Ett förslag som styrelsen tagit fram.

Under diskussion
I diskussionen används en talarlista som talmannen sköter, och man kommer med på
denna genom att räcka upp handen. Det finns några undantag som kan bryta talarlistan,
och dessa beskrivs nedan:
Ordningsfråga

Om man undrar över något som inte berör sakfrågan i sig utan
omständigheter runt omkring. Bör användas sparsamt
exempelvis om du vill ha paus, streck i debatten, om du vill få
liggande yrkanden förtydligade eller om något i mötets 		
förfarande är oklart.

Replik

Om någon tilltalar dig personligen (på ett ofördelaktigt sätt) kan
talman låta dig svara personen. Replik används sällan och alltså
inte för att besvara vilket uttalande som helst (för det används
talarlistan som vanligt).

Sakupplysning

Kan användas om du har information som är viktig för
debatten, till exempel om någon annan anger felaktig 		
information. En sakupplyssning innehåller alltså endast fakta,
och aldrig argument.

Streck i debatten

Är en typ av ordningsfråga och begärs om du tycker att en
fråga diskuterats länge nog och inga nya argument kommer
fram. När streck i debatten begärs bryts talarlistan och det håll
istället en diskussion.

		

Andra relevanta termer
Ajournera

Att avbryta mötet tillfälligt och återuppta det senare, till exempel
vid en matpaus eller om mötet behöver delas över två dagar.

Bordläggning

Att skjuta upp beslut i en fråga till ett senare möte.

Yrkande

Om man vill ändra något i liggande förslag behöver ett yrkande
framföras. Detta behöver inkomma skriftligt till talman för att
kunna tas med i beslutsgången.

Vid beslutsfattande
Ett förslag kan antingen få bifall (godkännas) eller avslag.
Beslut tas antingen genom acklamation eller votering, och vad detta innebär förklaras
nedan.
Acklamation

Det vanligaste sättet att ta beslut. Talman frågar först vilka
som vill bifalla det liggande förslaget och de som håller med
svarar ja. Därefter frågar densamma om vilka som vill avslå och
de som håller med svarar ja. Man svarar alltså aldrig nej. Det
är därefter upp till talman att avgöra vilket alternativ som 		
överväger. Om detta känns osäkert kan man begära votering
innan klubban fallit och beslutet stadfästs.

Votering

Votering innebär att varje person avlägger en röst. Detta kan
ske genom öppen votering (handuppräckning) eller sluten
votering (i röstningssystemet). Justeringsmännen räknar
rösterna och meddelar sedan resultatet till talman. Vid 		
personval används alltid sluten votering.
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