RAMPROGRAM
2018-05-05 - 2018-05-06
LÖRDAG
12.00-13.15

Lunch

13.15

Öppnande
Reflektioner
GDPR - dataskyddsförordningen

15.00

Paus med fika

15.30

Förhandlingar
Presentation från valberedningen

19.30

Middag med underhållning

SÖNDAG
07.00-09.00

Frukost

09:00

Förhandlingar

10:15-10:45

Paus med kaffe

10:45

Förhandlingar

12:00

Lunch

13:00

Förhandlingar

14:30

Avslutning

ARBETSFORMER VID FÖRBUNDSSTÄMMAN
Arbetsgången
Vilka ärenden stämman ska ta itu med, och i vilken ordning, bestäms av ”normaldagordningen” i stadgarnas § 5. Innehåll och ordning kan vid behov ändras.
Eventuell justering görs i samband med antagande av dagordning vid stämmans
inledning. Ärende som inte redovisats för ombuden i stämmohandlingarna kan tas
upp för diskussion men inte för beslut. Sådan ”övrig fråga” måste anmälas innan
dagordningen fastställs.
Alla inlägg görs från talarstolen.
Ärendebehandling
Styrelsens berättelser, verksamhetsplaner, budgetförslag och övriga förslag liksom
motioner behandlas och beslutas av hela ombudskretsen. Ärenden som hör
samman i sak behandlas och beslutas om möjligt ihop.
Styrelsens, revisorernas och valberedningens förslag är huvudförslag, likaså
styrelsens yttranden över motioner. Huvudförslag ställs mot motförslag när sådant
finns. Motförslag kan ställas under ärendebehandlingen av den som har
förslagsrätt. Bifall till förslag kan också ställas mot avslag till förslag.
• Yttranderätt har ombud, förbundsstyrelse, revisorer, valberedning,
generalsekreterare, ledamot i av styrelsen utsedda organ och förbundskanslist.
Motionär har rätt att yttra sig vad avser inlämnad motion.
• Förslagsrätt har kretsen ovan med undantag av förbundskanslist och motionär.
• Yrkande: Att lämna ett förslag till beslut sker genom s k yrkande. Var tydlig med
att det är ett yrkande du lämnar (för att det säkert ska kunna skiljas från ett
debattinlägg eller en allmän synpunkt du vill framföra).
• Rösträtt har endast ombud (och som är upptagna i röstlängd)
• Begära ordet: Den som vill yttra sig i ett ärende begär ordet.
• Ordningsfråga: Ordningsfråga begärs för att t ex reda ut arbetsgången i ett
ärende.
• Sakupplysning: Sakupplysning begärs för att ge eller få sakupplysning.
Beslutsgången
Beslut tas med öppen omröstning och i första hand genom acklamation (ja-rop).
Först prövas ombudens stöd för huvudförslaget, sedan för motförslaget. ”Bifalles
styrelsens förslag?” ”Avslås styrelsens förslag?” ”Bifalles Gunnar Grens förslag?”
Stämmoordföranden tolkar resultatet av acklamationen och klubbar sin tolkning
om inget ombud begär rösträkning. ”Jag finner att ombuden bifallit styrelsens
förslag” Rösträkning sker genom öppen omröstning (handuppräckning) eller med
namnupprop. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal
skiljer lotten.
Personval
För varje val redovisas de som föreslås av valberedningen och de som nominerats.
Endast föreslagen av valberedningen och nominerad kan väljas. Personval sker
med slutna valsedlar om votering begärs.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID
FÖRBUNDSSTÄMMAN
1.

Förbundsstämmans öppnande

2. Val av stämmofunktionärer
a. Ordförande
b. Sekreterare
c. Två protokolljusterare tillika rösträknare
3. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd
4.

Fråga om förbundsstämman är behörigen utlyst

5. Antagande av dagordning
6. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
9. Fastställande av arvoden till förtroendevalda,
10. Fastställande av medlemsavgift och av bidrag till länsföreningar,
lokalföreningar och ungdomsförbund.
11. Behandling av motioner
12. Behandling av förbundsstyrelsens och revisorernas förslag
13. Fastställande av kommande verksamhetsplan och budget
14. Val av styrelse.
a. Ordförande
b. Ordinarie ledamöter
15. Val av revisorer
a. Två ordinarie, varav minst en auktoriserad
b. Två ersättare, varav minst en auktoriserad
16. Val av tre ledamöter, varav en sammankallande, i valberedningskommitté
inför nästa förbundsstämma
17. Övriga frågor
18. Förbundsstämmans avslutande

OMBUDSLISTA FÖRBUNDSSTÄMMA 2018
Länsförening

Antal ombud

Blekinge län

2

Dalarnas län

2

Hallands län

2

Jämtlands Län

2

Jönköpings län

2

Kalmar län

2

Kronobergs län

2

Norrbottens län

2

SCUF

4

Skåne län

5

Stockholms län

6

Södermanlands län

2

Uppsala län

2

Värmlands län

2

Västerbottens län

2

Västernorrlands län

2

Västmanlands län

2

Västra Götalands län

6

Örebro län

2

Östergötlands län

3

Totalt

54

ARVODESFÖRSLAG FRÅN VALBEREDNINGEN
2018
2018

Styrelsemöten fasta

6 st.

Styrelsemöten telefon

5 st.

Inkomstbasbelopp (ibb)

62500 kr

Per sammanträde på plats/dag

521 kr (1/120 av ibb)

120

Per sammanträde telefon

694 kr (1/90 av ibb)

90

Evenemang/projekt

180 kr/h och max i 8h

Logi

Faktisk kostnad ersätts

Resor

Faktisk kostnad ersätts

Traktamente

Enligt skatteverkets regler
%

1440 kr/dag

Ers. fysiska möten Telefonmöten Total

Årsarvode

Ordförande

55

34375,00

3125

3472

40972

Vice Ordf.

30

18750,00

3125

3472

25347

Ledamot 1

20

12500,00

3125

3472

19097

Ledamot 2

20

12500,00

3125

3472

19097

Ledamot 3

20

12500,00

3125

3472

19097

Ledamot 4

20

12500,00

3125

3472

19097

Ledamot 5

20

12500,00

3125

3472

19097

Evenemang/projekt (max 14dgr/år)

20160

20160

Valberedning

7,5

4687,50

4688

Valberedning

7,5

4687,50

4688

Valberedning

7,5

4687,50

4688

Auktoriserade

0

0,00

0

Ej auktoriserade

6

3750,00

1563

5313

133438

43598

24306 201341

Revisorer

Total

Vi har gjort en förändring från prisbasbelopp till inkomstbasbelopp då det följer
löneutvecklingen.
Telefonmöten kortare än 1 timme ersätts inte.
För att ersättas för deltagande vid evenemang/projekt måste förbundsstyrelsen beslutat om
aktiviteten.
Förlorad arbetsinkomst ersätts med max 180 kr/h i högst 8h per dag (180*8=1440kr).
För att få ersättning skall intyg från arbetsgivare på den förlorade arbetsinkomsten lämnas till
förbundet.
Ersättningen gäller alla förtroendevalda, utom de auktoriserade revisorerna som lyfter sin
ordinarie lön under uppdraget.
För att erhålla helt årsarvodet i förbundsstyrelsen ska ledamoten deltagit i mer än 75 % av
mötena. Årsarvodet ska täcka merkostnader för förtroendeuppdragen så som data, mobil,
porto mm, och utbetalas vid två tillfällen hälften i december, och resterande efter varje
årsstämma. Upphör uppdraget i förtid utbetalas arvodet efter hela perioden.
Logi och reseersättning gäller bara om man följer SCF:s resereglemente, kontakta kansliet för
rådgivning av boende.

VÅRA VÄRDEORD
Engagemang
Vi brinner för samma sak.
Vårt intresse är genuint, eftersom vi alla har personliga erfarenheter.
Att kunna göra skillnad skapar en vilja som gör oss aktiva och
målmedvetna, i arbetet med att hitta ett botemedel och verka för samma
levnadsvillkor som friska.
Vi tar oss an uppgifter med genuint intresse och ansvaret att genomföra
det vi vill uppnå. Eftersom vårt arbete är utvecklande både för oss själva
och för andra, är glädje och hög aktivitet en del av vår kultur.
Respekt
Vi tror på ärlighet och transparens.
Vi känner förtroende för varandra. Våra möten präglas av ödmjukhet och
lyhördhet. Dörren står alltid öppen för den som vill bidra. Det skapar en
öppenhet, där vi lyssnar på varandra. Vi delar gärna med oss av idéer och
kunskap. Och vi unnar och hjälper varandra att lyckas, efter som det är en
inspirationskälla för oss alla.
Gemenskap
Här finns samhörigheten och vi-känslan.
Här finns skratten, förståelsen och receptet på livskvalitet. Här råder stor
generositet, där min kunskap gärna får bli din. Och där min vän, gärna får
blir din. Vi möter varandra med värme, trygghet och vilja.
Kompetens
Vår kunskap förändrar människors liv. Vi besitter stor kunskap och vår
uppgift är att sprida den. Det gör vi genom information, kommunikation,
politisk påverkan, utbildning och stimulans av forskning.

