Formalia Extra Riksstämma 9‐11 mars 2020
Enligt Diabetesförbundets stadgar §9h sker lottning vid lika röstetal. Eventuell lottning kommer att
visas via webbsändning (Youtube, mer info om detta kommer inom kort) och göras av
mötesordföranden under överinseende av justerare. Se tidsschema nedan.
Omröstning sker via mötessystemet Meeting Spyder som Du som ombuden kan nå via Internet på
dator, läsplatta eller smartphone. Omröstningar kommer att vara uppe under flera timmar vilket
innebär att Du när som helst under omröstningens öppettider kan rösta.
Extra Riksstämmans händelser kommer fortskridande meddelas Dig via sms och e‐post.
Föredragningslista
1. Extra riksstämmans öppnande
2. Fråga om stämmans behöriga utlysande
3. Fastställande av röstlängden
4. Val av en ordförande till presidiet för stämman
5. Val av en protokollförare och två justeringspersoner för stämman
6. Fyllnadsval av Förbundsordförande
7. Fyllnadsval av Förbundsstyrelseledamöter
8. Extra Riksstämmans avslutning
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Måndag 9 mars kl 07.00 – 19.00. (Punkt 1‐5 på föredragningslistan) Extra Riksstämman
öppnas. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två protokollsjusterare.
Måndag 9 mars kl. 19.10. (Punkt 6). Fyllnadsval av Förbundsordförande öppnar (pågår ca 24
timmar)
Tisdag 10 mars kl. 19.00. Fyllnadsval av Förbundsordförande avslutas.
o Om lottning behöver ske av Förbundsordförande görs den tisdag 10 mars med start
kl 19.10. Avslutas kl 19.30
tisdag 10 mars kl. 19.10 (Punkt 7). Fyllnadsval av Förbundsstyrelseledamöter öppnar (pågår
ca 24 timmar). (Om lottning skett enligt punkt 6, se start nedan)
o Om lottning av Förbundsordförande skett startar fyllnadsval av Förbundsstyrelse‐
ledamöter kl 19.45 (avslutas i så fall onsdag 11 mars kl 19.45)
Onsdag 11 mars kl 19.00 (eller 19.45 se ovan) fyllnadsval av Förbundsstyrelseledamöter
avslutas.
o Om lottning av Förbundsstyrelseledamöter behöver ske startar den onsdag 11 mars
kl 19.10 respektive 20.00 beroende på om lottning om förbundsordförande skett
eller ej.
Onsdag 11 mars kl 19.10 (Punkt 8) (respektive 19.50 eller 20.40) Extra Riksstämman avslutas.
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