Sveriges Modellflygförbund
Motivering
Här vill vi bara få in ett förtydligande hur omröstningen ska gå till vid ett digitalt förbundsmöte.

Förslag på ändring av 22§. Ändringar markerade.

22§ Röstning
Omröstning ska ske med röstkort. Sluten omröstning eller omröstning med namnupprop ska ske om
röstberättigat ombud så begär. Vid lika röstetal ska ny omröstning ske.
Val sker med röstkort eller slutna sedlar. När flera personer än de som ska väljas är föreslagna, ska val ske
med slutna sedlar. Vid val med slutna sedlar får valsedel inte uppta fler namn än det antal som ska väljas.
Vid val av ledamot av förbundsstyrelse eller revisor fordras, för att ledamoten eller revisorn ska anses vald,
att kandidaten fått minst hälften av de avgivna och godkända rösterna. Om detta röstetal inte uppnåtts ska
den kandidat som har fått flest röster, utses som huvudkandidat. Resterande kandidater ställs mot varandra
tills en motkandidat återstår.
Vid digitalt förbundsmöte ska IT-system som medger sluten omröstning användas.
Förslaget utan markeringar.
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