Beslut och delegationsordning
Yttranden
Varje delegat upptagen i röstlängd äger rätt att yttra sig och ställa förslag vid
fullmäktigemötet. De i § 7 mom. 7 angivna har rätt att närvara och yttra sig. De har
också rätt att i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande mening.

Reservation
Eventuell reservation till fullmäktigemötets beslut i ett ärende ska anmälas till
mötesordföranden vid beslutstillfället. Reservationen ska dessutom lämnas i skriftlig
form till mötesordföranden innan fullmäktigemötet förklaras avslutat.
Replik
Den som blir direkt angripen i diskussionen har rätt att begära replik som bryter
talarordningen. Den på vilken replik begärts har rätt till en motreplik.
Röstlängd
Berättigade att delta i beslut är de delegater som finns förtecknade i den röstlängd som
efter justering fastställs av fullmäktigemötet. Varje närvarande delegat har en röst.
Fullmaktsröstning är inte tillåten.
Motioner
Vid behandling av motioner kommer ordet att ges i tur och ordning till: styrelsen,
motionären, fullmäktigedelegater (ordet fritt).
Beslut
Fullmäktige kan endast fatta beslut i ärenden som föranmälts, dvs. stadgeenliga
ärenden, av styrelsen väckta frågor samt motioner inkomna i stadgeenlig ordning. När
talarlistan gåtts igenom och överläggningen i ärendet är avslutad kan ingen erhålla ordet
för annat än ordningsfråga.
Därefter justerar ordföranden lagda förslag. Sedan ordföranden redovisat förslagen och
ställt frågan till mötet om de kan anses rätt uppfattade, föreslår ordföranden
propositionsordning för besluten, vilket skall godkännas av fullmäktige. Därefter ställs
proposition. Den propositionsordning som används är den gängse i föreningslivet, varvid
de olika förslagen ställs mot varandra. När ordföranden, efter fastställd
propositionsordning, frågar på de olika förslagen tas alltid styrelsens förslag först.

Votering
Om votering begärts kommer först en försöksvotering att genomföras. Undantaget är om
sluten votering begärts. Försöksvotering går till så att ordföranden med användande av
tidigare fastställd propositionsordning, ber de röstberättigade att verbalt svara ja på det
förslag som delegat stödjer eller räcka upp sitt röstkort, så att en översiktlig
majoritetsbedömning kan ske. Om utfallet är klart, frågar ordföranden om votering
vidhålles. Om ingen vidhåller votering/rösträkning, fastställer mötet beslutet, efter att
mötesordföranden redovisat sin uppfattning av vilket förslag, som fått majoriteten av
rösterna. Vid val frågas på samtliga föreslagna kandidater. All omröstning sker öppet
såvida inte någon röstberättigad delegat begär sluten sådan. Vid lika röstetal avgör
lotten.
Majoritet
Enkel majoritet tillämpas i sakfrågor, kvalificerad majoritet där stadgan så kräver, och vid
personval relativ majoritet.

Vad innebär det att vara fullmäktigedelegat?
Att bli utsedd som fullmäktigedelegat för sin sektion är ett för klubben viktigt uppdrag
som kräver engagemang. Fullmäktige är klubbens högsta beslutande organ och står i
hierarkisk ordning över huvudstyrelsen.

Besluten rör hela organisationen
Det är viktigt att poängtera att samtliga delegater har ansvar för att fatta beslut rörande
hela FRK-organisationen. En delegat är inte på fullmäktige för att bevaka sin egen
sektions intressen, utan för att ta ansvar för helheten för Flatcoated retrieverklubben.
Det är därför av yttersta vikt att alla delegater är pålästa i alla frågor som ska behandlas
av fullmäktige. Om man som enskild delegat känner att man inte kan tillräckligt om en
specifik fråga är det ens skyldighet att införskaffa information i ärendet före fullmäktige,
för att kunna ta ställning. Detta kan jämföras vid att en riksdagsman för Norrbotten inte
kan avstå från att ta ställning i en fråga som bara berör Skåne. Som fullmäktigedelegat
har man ansvar för helheten.

Förankring
Det är också viktigt för den representativa demokratin, att fullmäktigedelegaterna har
förankrat sina ställningstaganden bland delegatkolleger från samma sektion och - vid
principiellt viktiga frågor - även direkt hos medlemmar i sektionen. Detta eftersom man
som fullmäktigedelegat inte främst representerar sig själv, utan medlemmarna i sin
sektion. Detta får dock inte tolkas som att sektionernas årsmöten kan diktera vilka
ställningstaganden som fullmäktigedelegaterna ska ta. Delegaterna måste vara fria att ta
hänsyn till den debatt som förs på fullmäktige och den eventuellt nya information som
där kan framkomma. Det vore dock märkligt om en fullmäktigedelegat helt går emot en
viljeyttring från medlemmarna i ”sin” sektion. En person som inte vill företräda en
medlemsmajoritets åsikt, bör tacka nej till förtroendet att vara fullmäktigedelegat.
Stadgar och föreningsteknik
Som fullmäktigedelegat förutsätts man vara väl förtrogen med Flatcoated
retrieverklubbens stadgar och föreningstekniks praxis. En bra bok att läsa före
fullmäktige är ”Föreningsteknik” av Jan Wigdell. Boken har gått ut till ordförande i
samtliga sektioner.

Källa: Labradorklubben, med godkännande att redigera delar av text.

