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SMOrdlista

-för väloljade uttlanden på SM
Det finns många ord på SM och det är inte lätt att hålla koll på allihopa. Känner du dig osäker på
något årsstämma-relaterat eller bara är intresserad av föreningsdemokrati kan du bläddra genom
listan och stärka ordförådet. Har du frågor om ordlistan eller vill tillägga något så är feedback
varmt välkommet på koord@maskinsektionen.se.
Acklamation
Omröstning genom ja-rop. Mötesordförande läser upp förslagen och lyssnar efter vilket förslag
fick mest röster. Om du tycker att mötesordförande har hört fel ska du begära votering innan
beslut fattas.
Adjungera
Årsmötet beslutar om icke-medlemmar ska ha närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på mötet.
Ajournera
Mötet beslutar att ta paus och fortsätta förhandlingarna vid ett senare tillfälle.
Att-sats
Själva kravet i en motion, proposition eller yrkande. Det är att-satserna som mötet fattar beslut om.
Avslag
Att rösta nej till ett förslag. Motsats till bifall.
Begära ordet
När du ber om att få prata i en debatt. Kallas ibland för att sätta upp sig på talarlistan.
Bifall
Att rösta ja till ett förslag. Motsats till avslag.
Bordlägga Att skjuta upp en punkt till ett senare tillfälle. En punkt kan bordläggas till senare i
dagordningen eller till ett framtida möte.
Dagordning / Agenda
En lista med alla punkter som ska tas upp på mötet. Stadgarna bestämmer vilka punkter som ska
tas upp på årsmötet och kongressen. Kallas ibland för agenda eller föredragningslista.
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Dra tillbaka förslag
Om du ångrar ditt förslag kan du dra tillbaka det. Ett tillbakadraget förslag går inte till omröstning: däremot kan någon annan välja att lyfta förslaget.
Enkel majoritet / Egen majoritet
När mer än hälften av alla röstar på samma sätt. Används främst när det finns ett förslag eller två
förslag att rösta på.
Justerare
Person som valts för att läsa protokollet på förhand för att kontrollera att allting stämmer. På
årsmöten brukar justerare också vara rösträknare under mötet.
Majsan
Majsan väljs av mötet och är ansvarig för att mötet tar matpaus vid ett lämpligt tillfälle. Vanligtvis
nomineras en person som är inblandad i matfixandet till att vara Majsan. Ny majsan utses vid
varje SM.
Motion
Ett skriftligt förslag från medlemmar som årsmötet ska ta ställning till. Motioner kan handla om
vad föreningen ska göra, vad vi ska tycka i politiska frågor och uppdateringar i styrdokument. Motioner ska alltid ingå i handlingarna som skickas ut. Fler personer kan skriva under en gemensam
motion.
Motionssvar
En skriftlig kommentar i handlingarna där styrelsen kommenterar motionen. Oftast föreslår svaret
också att årsmötet ska bifalla eller avslå motionen. Styrelsen kan även föreslå tilläggs- eller ändringsyrkanden eller anse motionen besvarad.
Nominera
Att föreslå någon till ett förtroendeuppdrag till valberedningen. Om du nominerar dig själv kan
en säga att du kandiderar.
Ordningsfråga Ordningsfråga handlar om formerna för mötet som att fråga om beslutsordningen, be om ett förtydligande eller begära en kort paus. Ordningsfrågor bryter talarlistan. Sakupplysningar är en underkategori utav ordningsfrågor.
Proposition
Förslag som styrelsen skickat in till årsmötet.
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Replik
Om någon missförstår dig, ställer en fråga, eller nämner dig i en debatt kan du begära replik för
att bemöta debattören. En replik bryter talarlistan: ordförande avgör om repliken ska beviljas.
Reservation
En notering i protokollet där du tar avstånd till ett beslut som mötet gjorde och förslag på vad
mötet borde ha beslutat istället. En reservation kan vara undertecknad av flera personer.
Sluten omröstning
Omröstning där alla röster är anonyma. Slutna omröstningar använder ofta appar, e-tjänster eller
valsedlar. Sluten omröstning används främst när det finns flera kandidater till ett förtroendeuppdrag.
Streck i debatten
Om du tycker att en debatt går på tomgång utan att tillföra något nytt kan du begära streck i debatten. Om mötet bifaller förslaget får alla med yttranderätt begära ordet en sista gång. Ett draget
streck innebär att det inte går skriva upp sig på talarlistan och att mötet går till omröstning när
talarlistan är tom.
Yrkande
Förslag som deltagarna lägger under diskussionen. Ett yrkande kan vara att avslå, lägga till eller
ändra en att-sats.
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