Sveriges Hundungdoms Representantskapsmöte
– En guide till dig som är delegat
Välkommen som delegat till Sveriges Hundungdoms Representantskapsmöte!
På ”Repskapet” fattas flera viktiga beslut om vår framtid. Här är några saker som är
bra att känna till, när det gäller arbetsformer och beslut.
Allmänt
Representantskapsmötet, eller i dagligt tal ”Repskapet”, kallas Sveriges
Hundungdoms årsmöte och är vårt högsta beslutande organ. Här kan alla våra
lokalklubbar och distrikt representeras genom sina delegater. Delegaterna väljs på
respektive lokalklubbs- och distriktsårsmöten. För varje påbörjat 100-tal medlemmar
får lokalklubben en (1) röst och distrikten får en (1) röst per aktiv
hundungdomsklubb i sitt distrikt. Delegaternas uppgift är att föra sin lokalklubbs
eller sitt distrikts talan vid alla former av röstning men även i diskussioner.
Alla delegater har rätt att yttra sig, ge förslag och rösta i de frågor som tas upp på
Repskapet. I handlingarna till årsmötet, finns underlag till de beslut som ska fattas. I
början av mötet tar man även beslut på ifall övriga gäster ska få yttrande- och
förslagsrätt men dessa kan inte rösta, eftersom de inte är delegater.
Repskapet leds av ett presidium, med mötesordförande, vice mötesordförande och
mötessekreterare. De ser till att alla som vill, får komma till tals och att allt går rätt
till.
Plenum säger man ibland och då menar man att mötet är fulltaligt, det vill säga att
alla delegater är på plats i möteslokalen (plenisalen).
Röstlängd kallas den lista som upprättas över alla som har rösträtt (delegaterna).
Denna kan komma att förändras om någon delegat avviker eller tillkommer.
Verksamhetsberättelsen är Ungdomsrådets rapport över Sveriges Hundungdoms
verksamhet föregående år.
Resultat – och balansräkning visar vilka inkomster och vilka utgifter Sveriges
Hundungdom har haft föregående år och hur organisationens tillgångar (eller
skulder) ser ut.
Revisionsberättelse är en rapport som de valda revisorerna har skrivit efter att de
granskat Sveriges Hundungdoms alla ekonomidokument.
Verksamhetsplan är Ungdomsrådets beskrivning av kommande års planerade
aktiviteter och verksamhet.
Budget är den andra delen av verksamhetsplanen men nu i siffror.
Ärenden på Repskapet
I handlingarna finns ett förslag till arbetsordning (dagordning/föredragningslista).
Några av de ärenden som tas upp är rapporter som föredras och som sedan läggs till
handlingarna. Då fattas alltså inga beslut men en hel del av ärendena är

beslutsärenden. Förslag från Ungdomsrådet och från valberedningen finns som
ärenden på listan. Det kan också finnas motioner, alltså förslag från lokalklubbar eller
distrikt i Sveriges Hundungdom. Även Ungdomsrådet kan komma med förslag på
förändringar, dessa kallas då propositioner. De flesta ärenden som tas upp, börjar
med att ett förslag presenterats från talarstolen. Det kan vara den som står bakom ett
förslag, någon i Ungdomsrådet eller valberedningen. När det är gjort kan delegaterna
ställa frågor och argumentera för eller emot förslaget.
Yrkanden
Du kan också lägga egna förslag, eller yrkanden, i de frågor som tas upp. Ditt
yrkande ska alltid vara skriftligt. Du kan göra på två sätt:
1. Du skriver ditt yrkande i förväg. När det är klart skickar du in ditt yrkande via
detta formulär.
2. Du skriver ditt yrkande på plats och lämnar in det till en utsedd person. Vi
kommer att visa var hen sitter.
Du kan alltså skriva yrkandet eller ett utkast, före stämman men det funkar även att
göra det på plats. Två saker som alltid ska finnas med i ett yrkande är:
1. ditt namn
2. det nummer på dagordningen/föredragningslistan som yrkandet gäller
Själva yrkandet ska vara skrivet i en eller flera att-satser:
”Vi föreslår Representantskapsmötet besluta:
Att xxxxxxxxxxxx
Att xxxxxxxxxxxx”
Begära ordet
På Repskapet debatteras olika förslag innan beslut. Om du vill begära ordet, alltså
säga något, så räcker du upp ditt röstkort. Röstkortet får du när du kommer till
Repskapet.
Presidiet ger dig ett tecken när du är uppskriven och berättar när det är din tur. Alla
inlägg görs från någon form av så kallad talarstol framme vid presidiet.
På Repskapet använder vi dubbla talarlistor. På den första talarlistan sätts du upp om
du inte yttrat dig i frågan ännu. Andra gången du vill säga något i samma fråga sätts
du upp på andra talarlistan. Den första talarlistan måste vara tom innan personer på
den andra talarlistan får prata igen. Det här gör vi för att alla ska få chansen att yttra
sig och för att inte samma person ska vara i talarstolen hela tiden.
Under debatterna kan det vara bra att ha koll på dessa begrepp:
Replik: Om en person nämner dig eller något du sagt kan du be att få förtydliga
genom att hålla upp ditt röstkort och ropa replik. I en replik får du inte komma med
nya åsikter eller yrkanden, bara förtydliga det du redan sagt.

Ordningsfråga: Om du tycker något om själva mötet begär du ordet genom att säga
”ordningsfråga”. Det bryter tillfälligt talarlistan. Exempel på ordningsfråga är att
avbryta mötet för rast.
Streck i debatten: Om du tycker att en diskussion har pågått länge nog håller du
upp ditt röstkort och ropar ”streck i debatten”. Frågan bryter talarlistan och beslut
fattas direkt. Streck i debatten innebär att alla som vill, får sätta upp sig på talarlistan
men bara en gång. Inga nya yrkanden får heller lämnas in.
Diskussionsgrupper
Inför vissa punkter kan diskussioner i grupper genomföras. Tanken är att öka
delaktigheten och utrymmet för dialog, innan beslut fattas. Inga formella beslut tas i
grupperna, utan det är ett förberedande forum inför debatt och beslut i plenum. I
varje diskussionsgrupp finns en utsedd moderator utsedd och oftast även en ledamot
från Ungdomsrådet.
Beslut och röstning
När en fråga är färdigdiskuterad är det dags att gå till beslut. Om det finns två
förslag är det ganska enkelt, då ställs dessa två mot varandra. Man bifaller (håller
med om) eller avslår (håller inte med om) då motionen eller propositionen. Finns det
flera förslag blir det lite krångligare. Då är det väldigt viktigt i vilken ordning de ställs
mot varandra, något man kallar propositionsordning. Ungdomsrådets förslag är
alltid huvudförslag och övriga förslag ställs mot varandra, så att man till slut har
röstat fram ett förslag som ställs mot huvudförslaget (Ungdomsrådets) i en sista
omröstning. Om det skulle bli lika i en röstning, så är det lotten som avgör vilket av
förslagen det blir som vinner röstningen. Mötesordföranden kommer att förklara hur
vi går tillväga inför varje beslut.
Så här röstar vi:
Acklamation (JA-rop)
Först genomförs omröstningar genom så kallad acklamation, vilket betyder ja-rop.
Du ropar aldrig nej, bara JA på det förslag du tycker är bäst. Mötesordföranden
tolkar vilket förslag som fick flest ja-röster, alltså majoritet.
Votering med röstkort
Om det verkar jämnt och du vill vara mer säker kan du ropa VOTERING. Då ställs
samma fråga igen men nu används röstkorten. Håll upp ditt röstkort på det förslag
du håller med om. Mötesordföranden bedömer igen vilket förslag som fick flest
röster.
Votering med rösträkning
Tycker någon att mötesordföranden såg fel kan den en sista gång ropa VOTERING
MED RÖSTRÄKNING. Då gör vi om samma sak med röstkorten men denna gång
räknas korten av rösträknarna/justerarna.
Sluten omröstning
Vid personval, när man väljer styrelsen, kan man begära sluten omröstning. Då
avlägger man sin röst i ett slutet kuvert eller med en lapp som viks på mitten. Du
behöver inte skriva ditt namn på lappen men alla som avlägger sin röst/sitt val
prickas av i röstlängden, så att man inte kan lägga mer än en lapp.

Sammanfattningsvis går alltså omröstningen till i den här ordningen:
1. Acklamation, med JA-rop
2. Om någon ropar VOTERING, så håller vi upp våra röstkort.
3. Ropar någon VOTERING igen, så håller vi bara upp våra röstkort så
räknas de.
4. Vid personval ska sluten omröstning ske om någon begär det.
Du behöver inte rösta i alla frågor, utan kan lägga ner Din röst genom att helt enkelt
inte hålla upp ditt röstkort.
Man kan reservera sig mot ett beslut. Det innebär att man inte håller med om ett
beslut som tagits och vill att det ska protokollföras. Du anmäler detta direkt efter att
beslutet tagits och skriver ner din reservation på en lapp och ger till
mötessekreteraren.
Till sist
Det finns självklart mycket mer att säga om Repskapet men vi hoppas att du nu
känner dig lite mer förberedd. På årets Repskap ska flera viktiga beslut fattas. Vi
hoppas att du ska känna dig delaktig och betydelsefull! Är du det minsta tveksam om
något, så fråga.

Välkommen till Sveriges Hundungdoms Representantskapsmöte!

