
Ekenäs-Pojo fiskeriområdes röstnings- och valordning, bilaga till stadgan. Styrelsens förslag till stämman  

 

1. Ekenäs-Pojo fiskeriområdes stämma har den 15.4.2021 godkänt denna röstnings- och valordning 

att gälla alla stämmor från att NTM-centralen fastställt ordningen. 

2. En mötesrepresentant kan, om styrelsen så beslutat, delta i stämman med hjälp av datatekniska 

lösningar. Det är då möjligt med fjärruppkoppling till mötesplatsen. Mötesrepresentanten har rätt 

att välja om hen deltar på plats eller på distans.   

3. Med datatekniska lösningar avses internetbaserade lösningar som erbjuder ljud- och bildöverföring 

och gör det möjligt att följa mötet samt använda ordet på distans. (exempelvis Teams eller Zoom).   

4. I personval används sluten omröstning om inte stämman besluter annat. I övriga röstningar kan 

man använda sluten omröstning, namnuppropsomröstning eller handuppräckningsomröstning.  

5. I personval och övriga val som kräver sluten omröstning, använder distansmötesdeltagarna telefon, 

e-post eller andra tekniska lösningar för att rösta. Röstningen sker enligt de anvisningar styrelsen 

gett i möteskallelsen. Vid röstning måste representanten använda en sådan teknisk lösning, så som 

telefon eller e-postadress, vars samband till den röstberättigade kan konstateras. Av rösträknarna 

antecknar den som har mottagit telefon- eller e-poströsten rösten på en röstningsblankett som är 

likadan som de som används på den fysiska mötesplatsen. Rösträkningens gång antecknas i 

mötesprotokollet. 

6. Om röstningen sker via handuppräckning, röstar de som deltar på distans med den i programmet 

inbyggda röstnings- eller handuppräckningsfunktionen.  

7. Om datakommunikationen eller något tekniskt hjälpmedel inte fungerar, eftersträvar man i första 

hand efter att återupprätta kontakten. Den som faller bort kan ringa till det nummer som uppgetts i 

kallelsen. Om man vid stämman kan konstatera att störningen inte beror på mötesarrangören, 

fortsätter mötet, även om man inte lyckas återskapa kontakten. Om störningen beror på 

mötesarrangören, hindrar detta inte att stämman genomförs, om över hälften av rösterna som 

deltog i mötet från början fortfarande kan delta. Stämman kan i början av mötet fatta beslut om 

hur man går tillväga vid teknisk störning. 

8. Det kan väljas en eller två extra tekniska sekreterare för mötet som ansvarar för att följa upp 

fjärranslutningen och hjälper ordförande att delta ut talturer.  

 

 


