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• Fullmäktigemötet spelas in och den som inte vill medverka i bild måste stänga av sin kamera. 
 

• Ledamot enligt fastställd ledamotsförteckning, har yttrande-, förslags- och rösträtt i alla frågor som 

behandlas av fullmäktige.  

 

• Röstlängden under fullmäktige utgörs av antalet inloggade med rösträtt. Den som är inloggad har 

också möjlighet att rösta. 

 

• Föredragande som regionstyrelsen utser, till exempel anställda på regionkontoret, har yttrande- och 

förslagsrätt.   

 

• I början av fullmäktige väljs ett redaktionsutskott. Deras uppgift är till exempel att formulera 

uttalanden som fullmäktige beslutar ska göras. 

 

• Teknisk support kommer att finnas tillgänglig per telefon 018-477 04 19 under hela mötet.  

 

• När du loggat in som ledamot får ingen annan tjänstgöra i stället för dig. Ersättare kan inte kallas in 

under mötet. 

 

• Ordet begärs under varje punkt i Easymeet genom att klicka på den gula knappen ”Begär ordet”. 

 

• Det kommer att vara möjligt att begära ordet på dagordningens olika punkter och lämna yrkanden, 

innan mötet har öppnats.  

 

• Vi vill uppmana alla som önskar ordet och/eller vill lämna förslag att skriva in detta i systemet så 

tidigt som möjligt.  

 

• Yrkanden – förslag som ledamot vill att fullmäktige ska ta ställning till – skapas och skickas också 

under respektive punkt. Där kan alla se aktuella yrkanden.  

 

• Den som vill ändra något i sitt yrkande (ångrar sig, inte vill lägga yrkandet eller jämka sig med 

någon annan) måste själv ta bort/ändra i sitt lagda yrkande då ingen annan har behörighet att göra 

det.     

 

• När ett yrkande lämnas ska det framgå vem eller vilka som står bakom det och vilken motion eller 

annan punkt det gäller. Yrkanden ska vara formulerade som att-satser, så att det blir tydligt vad som 

föreslås och gör det möjligt att rösta om.  
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• Öppna omröstningar sker genom s.k. omvänd acklamation – om endast ett förslag finns frågar 

mötesordförande om mötet godkänner förslaget. De ledamöter som vill godkänna förslaget är då 

tysta. När ordförande frågar ”Någon däremot” kan den som inte vill godkänna förslaget begära ordet 

genom att klicka på den gula knappen ”Begär ordet” i Easymeet. 

 

• Omröstning och personval kommer att ske med hjälp av röstningsfunktion i Easymeet.  

 

• Personval föreslås vara omedelbart justerat. Det sker genom notering i ordinarie protokoll.    

 

• Under fullmäktige får varje ledamot 12 minuters total talartid till sitt förfogande. 

 

• En 1: a, 2: a och 3:e talarlista används. Det betyder att alla som begärt ordet får tala en första gång 

innan någon får tala en andra eller tredje gång i samma beslutspunkt. Talartid första gången är 3 

minuter, andra gången 2 minuter och tredje gången 1 minut. Detta gäller även motionärer. Om det 

uppstår tidsbrist kan presidiet eller ledamöter förslå att talartiden kortas. 

 

• Regionstyrelsens ledamöter har ibland uppgift att förklara och förtydliga sina resonemang och beslut 

för fullmäktige. De omfattas inte av den totala talartiden, men uppmanas förstås att ändå vara tydliga 

och kortfattade.     

 

• Ordningsfrågor bryter mötet och ska vara av sådan karaktär att de rör ordningen eller formerna för 

mötet så som förkortad talartid, röstningsförfarande, streck i debatten. Ordningsfrågor får inte 

användas för att göra inlägg i debatten eller replikera.  

 

• En chattfunktion finns för ledamöter som behöver kommunicera direkt med presidiet. Inlägget kan 

bara läsas av frågeställaren och presidiet. Har du problem med din teknik, kontakta alltid supporten 

018 477 0419.  
 

• Om en ledamot inte vill ställa sig bakom ett beslut som fattats i fullmäktige går det att reservera sig mot 

beslutet. Detta noteras då i protokollet. Reservationer e-postas till 

regionstockholm.fullmaktige@hyresgastforeningen.se. Reservation är en stark markering mot beslutet 

och ska lämnas skriftligt innan fullmäktige avslutas.  

 

• Ledamöterna kan inte själva sätta på eller stänga av mikrofonen. Mikrofonen sätts på då man får 

ordet. 

 

Vid inlägg skall de talande försäkra sig om   

• att agera i enlighet med medlemmarnas intressen.  

• att inte missbruka sin roll i Hyresgästföreningen.  

• att vara ärlig, noggrann och visa respekt för mänskliga värden.  

• att prata för den kandidat man förordar, aldrig mot någon annan kandidat.  

 
 

Ett öppet, vänligt och socialt uppträdande, kan mycket väl förenas med en principfast hållning.   

(Ur Etiska regler för Hyresgästföreningens förtroendevalda och anställda)  
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