Förbundsstämma 25 maj 2020

Dagordning
Program
Arbetsordning
DAGORDNINGSPUNKT 4

Förbundsstyrelsens förslag till beslut:
att fastställa dagordning och arbetsordning enligt förslag

DAGORDNING FÖRBUNDSSTÄMMA 25 MAJ
Plats: Digitalt på Teams
1.

Öppnande

2.

Prövning att stämman kallats enligt stadgarna

3.

Upprop samt fastställande av röstlängd.

4.

Fastställande av dagordning samt arbetsordning

5.

Val av ordförande för stämman

6.

Val av sekreterare för stämman

7.

Val av protokolljusterare tillika rösträknare

8.

Verksamhetsberättelse och bokslut 2020

9.

Revisionsberättelse 2020

10.

Beslut om ansvarsfrihet

11.

Beslut om att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderförbundet och
koncernen.
Motionsbehandling

12.
13.

Val
13:1 Val av auktoriserad revisor
13:2 Val av valberedning tom förbundsstämman 2022

14.

Riktlinjer för Verksamhetsplan och budget 2022

15.

Frågestund

16.

Avslutning.
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RAMPROGRAM FÖR STs FÖRBUNDSSTÄMMA 25 MAJ 2020
[OBS tiderna för programpunkterna är preliminära]
08:45

inloggning

09:00

Inledning
Öppnande av stämman
Val av mötespresidium och justerare/rösträknare
Verksamhetsberättelse och bokslut 2020
Revisionsberättelse 2020
Ansvarsfrihet
Beslut om att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderförbundet och
koncernen
Inriktning verksamhetsplan och budget 2022

12:15

Lunch

13:15

forts Inriktningen av verksamhetsplan och budget 2020
Val
Frågestund

15:00

Avslutning
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ARBETSORDNING FÖRBUNDSSTÄMMA 25 MAJ
ARBETSFORMER UNDER BEHANDLING AV ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

Mötesrum
Stämman genomförs i Teams via länk som samtliga ombud mfl får tillgång till på e-post.
Begäran av ordet
Ordet begärs i VoteIT
Ordningsfråga
Ordningsfråga begärs genom att sätta på sin mikrofon i Teams och säga ”ordningsfråga”.
Yrkanden och eventuella reservationer
Endast skriftligt (i VoteIT) framfört yrkande ställs under proposition.
Yrkandestopp. Under behandling av ett ärende kan mötespresidiet begära yrkandestopp.
Yrkandestopp ska inte förväxlas med ”streck i debatten”.
Eventuell reservation inlämnas via e-post till staben@st.org i omedelbar anslutning till att
ifrågavarande punkt på dagordningen behandlas och innan nästa punkt på dagordningen tagits upp.
Reservation kan senare kompletteras med ytterligare motivering, vilken i så fall ska inges via e-post
till staben@st.org innan förbundsstämman avslutats.
Inträde av ersättare
Ombud och förbundsstyrelseledamot ska tjänstgöra under hela mötestiden. Uppstår förhinder innan
stämman har börjat inträder ersättare under hela mötestiden. Ombud som får förhinder ansvarar att
informera ombud som träder in i ombudets ställe.
För de kongressvalda revisorerna regleras deras uppgift och närvaro i stadgarna.
Röstlängd
Röstlängd upprättas genom upprop i VoteIT. Den kan uppdateras under mötet. Ombud som för en
tid avviker under mötet ska anmäla detta via e-post staben@st.org Varje ändring i röstlängden ska
dokumenteras i VoteIT.
Beslut
Beslut fattas igenom s.k. omvänd acklamation eller genom omröstning i mötessystemet VoteIT.
Val
Val sker igenom s.k. omvänd acklamation eller genom omröstning i mötessystemet VoteIT.
Behandling av dagordningspunkt § 15 ”Frågestund”
Ombud som vill ha en viss fråga besvarad av förbundsstyrelsen ska senast 11.45 den 25 maj, lämna in sin
fråga skriftligt till e-postadress staben@st.org.
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EKONOMISKA VILLKOR OCH RESERÄKNINGAR FÖRBUNDSSTÄMMA 25 MAJ
Arvode

400 kronor per dag för valda ombud

Ledighet

Begär ledighet enligt Förtroendemannalagen.
- Villkorsavtalet (AgV) ger ledighet utan löneavdrag högst 10 dgr/år.
- Affärsverksavtalet (AgV) ger ledighet med 30 procent högst 15 dgr/år.
- Bolagsavtalen har olika lösningar. Undersök möjligheterna att delta utan
avdrag för hela dagar.
- Förbundet ersätter löneavdrag i förekommande fall.

Extra barntillsyn

Skattepliktig kostnadsersättning utgår för extra barntillsyn med den
faktiska kostnaden, dock högst 400 kronor per dygn. (Gäller barn till och
med 12 år.)

Reseräkning

Information kommer. Förbundet byter detta system under april och så snart det
nya systemet är igång kommer information om hur man går tillväga för att
lämna in reseräkning. Informationen kommer senast till förbundsstämman.

Frågor

Kontakta Mia Stenviken på ST tel 072-145 0407.
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