
Förhandlingsordning kårmöte Ultuna studentkår  
 

Syfte 
Syftet med förhandlingsordning är att sätta regler och vägledning för kårmöten, främst i frågor 

som ej regleras av Ultuna Studentkårs Stadgar och övriga stagdebilagor.  

 

Mötespresidium 
Mötespresidium består av kårmötets ordförande och sekreterare.  

 

Begära ordet 
Alla deltagande medlemmar i Ultuna studentkår (reglerat av kapitel 2 i stadgarna) på mötet kan 

begära ordet bland annat för att ställa frågor, ta upp ordningsfråga, delta i diskussion. Ordet 

begärs i regel genom att räcka upp handen och mötesordförande delar ut ordet. Ordningsfråga 

kan tas upp av att formar ett O-tecken med händerna eller rätt ut säger ordningsfråga utan att ha 

behöver räcka upp handen så länge detta ej avbryter någon anförande. Mötesordförande kan ge 

annan person rätt att dela ut ordet, till exempel till valberedning när frågor ställs till kandidater. 

Mötesordförande kan ge folk rätt att göra inlägg utan att först begära ordet på enskilda punkter.  

 

Val av befattningar 
Val till befattningar inom kåren regleras främst av kapitel 5 i stadgarna.  

 

Kandidatpresentation 

Vid val av sluten befattning (om ej hearing skett för slutna befattningen innan kårmötet) eller när 

två eller flera personer kandiderar till samma öppna befattning ska kandidaten/kandidaterna hålla 

en kort presentation av sig själva inför kårmötet. Om kandidat ej är på plats kan någon annan 

närvarande presentera för dem.  

 

Frågor till kandidaterna 

Efter presentation så är det öppet för frågor till kandidaterna. Mötesordförande kan välja att 

stänga för frågor till kandidat/kandidater för en viss post. Mötesordförande kan välja att delegera 

till en representant från valberedning att sköta utfrågningen av kandidater.    

 

Avsäga kandidatur  

Om en person önskar att avsäga sig kandidatur under kårmötet ska hen antingen framföra det 

muntligt på kårmötet eller skriftligt på ett sätt så att hens identitet kan understrykas, till exempel 

via hens mail eller sociala medier konto. Skriftlig avsägning ska visas för kårmötets presidium och 

valberedning.  

 

Val i klump 

Kårmötet kan föreslås välja alla öppna befattningar utan konkurrens i klump, så att separata 

omröstningar för dessa poster ej behöver ske. Först behöver kårmöte godkänna att de kan väljas i 

klump, därefter röstar kårmötet huruvida alla nominerade till öppna författningarna utan 

konkurrens ska väljas eller inte.  

 

 

 



Föredragning 
Syftet med föredragning är att informera, redovisa alternativ, redogöra för konsekvenser och 

lägga fram förslag till beslut. Efter föredragningen kan mötesdeltagarna ställa frågor till den som 

föredragit. Föredragning sker innan övrig diskussion i en fråga.  

Föredragning av proposition 

Diskussion propositioner börjar med att en representant från styrelsen föredrar gällande 

propositionen. 

 

 

Föredragning av motion 

Diskussion av motion börjar med att en motionär föredrar kring sin motion. Därefter föredrar en 

representant från styrelsen gällande styrelsens motionssvar.  

 

Diskussion 
Alla närvarande medlemmar i Ultuna studentkår (reglerat av kapitel 2 i stadgarna) har rätt att hålla 

inlägg i diskussioner. Ett inlägg bör hållas kort och ska avslutas med ett yrkande (t ex motförslag, 

tillägg, avslag eller medhåll).  

 

Yrkande 

Alla närvarande medlemmar kan yrka. Det finns olika typer av yrkanden. 

 

Tilläggsyrkande och motförslag 

Medlemmar kan yrka på att ändra i ett annat förslag eller lägga fram ett helt eget förslag, 

motförslag i en fråga. Mötespresidiet avgör huruvida ett yrkande behöver lämnas in skriftligt eller 

inte.  

 

Jämka 

En medlem som lagt fram ett förslag kan välja att jämka sig med ett annat förslag. Iså fall stryks 

förslaget från personen som valt att jämka sig med ett annat förslag.  

 

Beslut 
Efter diskussion i en fråga frågar mötesordförande om mötet är redo att gå till beslut, om mötet 

är det sker omröstning. Studerande medlemmar (reglerat av kapitel 2:4 i stadgarna) har rösträtt. 

Röstning sker genom acklamation, de vill säga medlemmar ropar Ja till de förslag de stödjer. Om 

bara ett förslag finns ställs det mot avslag. Finns två förslag ställs de mot varandra och det som 

får flest röster ställ mot avslag. Finns fler än två förslag bestämmer mötet i vilken ordning de 

ställs mot varandra, det förslag som till slut står kvar ställs sedan mot avslag.  

 

Omröstning 

Första omröstning ropar närvarande medlemmar Ja till det förslag de stödjer och ordförande 

avgör vilket förslag hen ansåg fått flest Ja-röster.  

 

Votering 

Närvarande medlem kan begära votering efter första omröstning, då räcker medlemmar upp 

handen för de förslag de stödjer och ordförande avgör vilket förslag hen ansåg fick flest 

handuppräckningar. 

 



Rösträkning 

Närvarande medlem kan begära rösträkning efter votering. Då räknar kårmötets två rösträknare 

antal medlemmar som håller upp handen på respektive förslag. Rösträknarna rapporterar separat 

röstsiffrorna de kommit fram till mötesordförande. Rösträknarna behöver ha kommit fram till 

samma siffror innan resultat blir giltigt.  

 

Lott 

Om det uppstår lika röstetal avgörs frågan per lott.  

 

Ordningsfrågor 
En ordningsfråga är en fråga som behandlar hur de fortsatta förhandlingarna ska bedrivas, till 

exempel streck i debatten, bordläggning, paus av kårmötet, tidsbegränsning av inlägg, mm. 

Ordningsfråga kan yrkas av närvarande medlem och beslut i ordningsfråga tas av kårmötet. En 

ordningsfråga kan tas upp utan att ha begärt ord i vanlig ordning så länge det ej avbryter ett 

anförande. En ordningsfråga avbryter pågående behandling.  

 

Streck i debatten 

Streck i debatten innebär att talarlistan stängs och ordet får ej begäras för frågor eller inlägg i 

aktuell diskussion. När det har beslutats om streck i debatten får alla närvarande medlemmar 

chans att sätta in sig i talarlistan innan streck i debatten går i effekt.  

 

Bordläggning 

Bordläggning innebär att beslut i en fråga skjuts upp till nästkommande kårmöte. 

 

Paus/ajournering av kårmötet 

Paus av kårmötet innebär att mötet är satt på paus, vid beslut av paus så ska även pausens längd 

beslutas. 

 

Tidsbegränsning av inlägg  

Tidsbegränsning av inlägg är begräsning av talartiden för inlägg i diskussionen för antigen en 

enskild fråga eller hela kårmötet. Kårmötet beslutar även tiden för tidbegräsning. Det är upp till 

kårpresidiet att se till att tidsbegränsning följs. Initialt för ett kårmöte finns ingen tidsbegränsning.  

 

Mötets avslutande  
Vid punkten ”Mötets avslutande” röstar kårmötet huruvida kårmötet ska avslutas eller inte.  

 

 

 

 


