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Skoopi: De arbetsintegrerande sociala
företagens intresseorganisation

Förslag till arbetsordning för Skoopis årsmöte 2022-04-27 Kl. 10-12
Detta förslag är framtaget utifrån de utmaningar och anpassningar det innebär att
årsmötet hålls digitalt. Skulle årsmötet inte godkänna arbetsordningen skall
stämman ajouneras och kallelse till fysiskt mötet ske inom 1 månad.
Styrelsens förslag till arbetsordning under årsmötet:
Ombud och gäster rekommenderas att under mötets gång ha mikrofon och kamera
avstängda (så bandbredden räcker till). Då någon får ordet ska mikrofon kopplas på
och gärna även kamera.
- Alla som loggar in ska "döpa om” sig enligt följande:
Ombud, Förnamn Efternamn – om du företräder ett medlemsföretag
Ombud 2, Förnamn Efternamn – du skriver en 2a efter ”ombud” om du
företräder 2 medlemsföretag.
Gäst, Förnamn Efternamn – om du är inbjuden gäst, styrelseledamot,
valberedare el annat.
”Ombud 2 Förnamn Efternamn” gäller endast om du har fått fullmakt från annat
medlemsföretag och mailat det till medlem@skoopi.coop i god tid.
Syftet med detta är att underlätta rösträkningen.
- Upprättande av röstlängden sker sen genom jämförande av medlemmars
föranmälda ombud och de som i årsmötets Zoom har namngett sig som ombud.
- De valda justerarna har som uppdrag att utöver att justera protokollet även göra
bedömningar av hur omröstningarna sköts och utfaller (som ett stöd till
mötesordförandes bedömning)
- Ordningsfråga ska begäras i chatten kompletterat med att man med sin röst i
mikrofonen säger "ordningsfråga".
- Omröstningar sker bara med acklamation genom digital handuppräckning ”Lyft
hand” eller om någon begär det öppen rösträkning - inte med sluten omröstning.
Detta förfarande är förenligt med våra stadgar och fungerar med Zoom som teknisk
lösning.
- För att begära ordet innan omröstningen påbörjats så används tekniken för digitalt
"Lyft handen". Handen ska tas ned efter du fått ordet
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- Alla förslag till beslut utöver de som styrelsen lämnat innan stämman ska skrivas i
chatten.
- Röstning sker med betydelsen "Ja, till förslaget" med digitalt "Lyft handen"
- Vid motförslag från ombud ställs alltid detta också mot avslag för att ordförande och
justeringspersoner ska kunna uppfatta majoriteten
- Vid förslag från styrelsen ställs detta inte mot avslag om inte någon medlem särskilt
begärt detta.
- Mötet pågår till maximalt 12.00.
Förslag till beslut:
-

Att årsmötet godkänner föreslagen arbetsordning för årsmötet.
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