Suomen Punainen Risti
Helsingin ja Uudenmaan piiri

Finlands Röda Kors
Helsingfors och Nylands distrikt

Menettelytapaohje piirin kokouksia varten
1. Henkilöjäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus sen piirin kokouksessa, johon hänen osastonsa kuuluu.
(Tasavallan presidentin asetus Suomen Punaisesta Rististä 36 §) Kokouksen päätöksellä puheoikeus
voidaan antaa myös muille.
2. Piirin kokouksessa osastolla on yksi äänivaltainen edustaja kutakin alkavaa 100 jäsentään kohden.
Äänimäärän perusteena oleva jäsenmäärä on edellisen vuoden jäsenmaksunsa suorittaneiden osaston
henkilöjäsenten määrä. Osaston edustajat piirin kokoukseen valitsee osaston hallitus. (35 §)
Valtakirjan allekirjoittavat osaston viralliset nimenkirjoittajat. Osasto voi valtakirjan sijasta käyttää myös
pöytäkirjanotetta.
3. Puheenvuorot kokouksessa
3a Etäyhteydellä: Puheenvuorot pyydetään chat-keskustelussa kirjoittamalla siihen PV / RP
(puheenvuoro/repliikkipuheenvuoro) sekä oma nimi ja osasto. Puheenvuorot myönnetään
pyytämisjärjestyksessä, poikkeuksena työjärjestyspuheenvuoro, joka myönnetään heti. Lyhyt
repliikkipuheenvuoro voidaan myöntää puheenvuorojen välissä.
3b Kokouspaikalla: Puheenvuorot pyydetään kättä nostamalla ja ne myönnetään pyytämisjärjestyksessä
- poikkeuksena työjärjestyspuheenvuoro, joka myönnetään heti. Lyhyt repliikkipuheenvuoro voidaan
myöntää puheenvuorojen välissä.
HUOM. Jos haluat kommentoida käsiteltävää asiaa, pyydä puheenvuoro.
4. Puheenvuoron käyttäjä ilmoittaa nimensä ja osastonsa.
HUOM. Avaa mikrofoni vasta kun olet saanut puheenvuoron.
5. Käsittelyn pohjana ovat piirin hallituksen tekemät ehdotukset. Asiaa käsiteltäessä käydään ensin
yleiskeskustelu, jonka aikana ei tehdä lisäys- tai muutosehdotuksia. Tämän jälkeen asiat käsitellään
yksityiskohdittain, jolloin voidaan tehdä lisäys- tai muutosehdotuksia. Lisäys- ja muutosehdotukset on
toimitettava kirjallisesti kokouksen sihteerille.
6. Äänestyksiin tulevat ainoastaan virallisten edustajien tekemät, kannatetut ehdotukset. Kannatus on
esitettävä pyydetyssä ja myönnetyssä puheenvuorossa. Henkilövaaleissa kannatusta ei tarvita.
7. Päätöksenteossa ja esteellisyydessä noudatetaan sääntöjen 71 ja 73 §:ää. Piirin kokouksessa tulee
asia- ja menettelytapakysymyksissä päätökseksi se mielipide, joka on saanut taakseen yli puolet
annetuista äänistä.
Vaaleissa tulevat valituiksi enimmät äänet saaneet. Jos valittavana on yksi henkilö, valituksi tulemiseen
tarvitaan kuitenkin yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.
Vaalit toimitetaan sähköisellä mentimeter-järjestelmällä (vrt. suljettu lippuäänestys), jolla vaalisalaisuus
voidaan varmistaa. Mahdolliset kokouspaikalla olevat edustajat käyttävät samaa järjestelmää.
Äänestykseen voi osallistua vain osaston äänivaltainen edustaja.
Kukaan ei saa ottaa osaa sellaisen asian käsittelyyn, jossa hänen yksityinen etunsa saattaa olla
ristiriidassa piirin edun kanssa yhdistyslain 26 tai 37 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
8. Kokous voi asettaa kokouksen aikana toimikuntia tehtyjen ehdotusten käsittelemiseksi ennen
päätöksentekoa/äänestystä.
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Anvisningar om förfaringssätt vid distriktets möten
1 En enskild medlem har yttranderätt vid det distrikts möte som hans eller hennes avdelning hör till (36
§). Vid behov kan mötet besluta att ge denna rätt också till andra personer.
2 Vid distriktsmötet har en avdelning en röstberättigad representant för varje påbörjat antal av 100
medlemmar. Antalet röstberättigade företrädare baserar sig på antalet enskilda medlemmar i
avdelningen som har betalt föregåendeårs medlemsavgift. Avdelningens företrädare till distriktsmötet
väljs av avdelningsstyrelsen. (35 §)
Avdelningens officiella namntecknare undertecknar fullmakten. Avdelningen har också rätt att använda
utdrag ur protokollet i stället för fullmakten.
3 Att be om ordet
3a Via dataförbindelse: Du kan be om ordet genom att skriva i chatten. Skriv PV / RP (puheenvuoro inlägg/repliikkipuheenvuoro - replik) samt ditt eget namn och din avdelning. Inläggen hålls ut i den
ordning som deltagarna bett om ordet, med undantag för inlägg om arbetsordningen, som beviljas
genast. En kort replik kan också beviljas mellan inläggen.
3b På mötesplatsen: Ordet begärs genom att räcka upp handen. Inläggen hålls ut i den ordning som
deltagarna bett om ordet, med undantag för inlägg om arbetsordningen, som beviljas genast. En kort
replik kan också beviljas mellan inläggen.
OBS! Ifall du vill kommentera den fråga som behandlas, be om ordet.
4. Den som beviljats ordet uppger sitt namn och sin avdelning.
OBS! Öppna mikrofonen först då du har fått ordet.
5. Behandlingen baserar sig på distriktsstyrelsens förslag. Under behandlingen av ärendet skall man först
ha en allmän diskussion under vilken man inte gör tilläggs- eller ändringsförslag. Efter den allmänna
diskussionen behandlas ärendena i detalj och då kan eventuella tilläggs- och ändringsförslag göras.
Dessa skall skriftligen ges åt mötets sekreterare.
6. Vid omröstningen beaktas endast de understödda förslag som de officiella representanterna har gjort.
Understöd ges i ett begärt och beviljat inlägg. Vid val av personer behövs inte understöd.
7. I fråga om beslut och hinder bör man följa 71 och 73 § i stadgarna. Vid distriktsmötet samt
distriktsstyrelsens möte gäller i både sak- och procedurfrågor som beslut, den åsikt som har stötts av
mer än hälften av de avgivna rösterna.
Vid val anses de personer ha blivit valda, som har fått flest röster. Om endast en person skall väljas,
måste han eller hon dock få mera än hälften av de avgivna rösterna för att bli vald.
Vid lika röstetal avgör ordförandens röst. Val avgörs dock genom lottning.
Val förrättas med hjälp av det elektroniska verktyget mentimeter (jmfr. slutna sedlar), så att
valhemligheten upprätthålls. Eventuella mötesdeltagare som befinner sig på mötesplatsen använder sig
av samma system. Enbart en röstberättigad avdelningsrepresentant kan delta i röstningen.
Ingen får ta upp en sådan sak till behandling, i vilken hans enskilda intresse kan stå i konflikt med
distriktets intressen på så sätt som avses i 26 eller 37 § föreningslagen.
8. Under pågående möte kan arbetsutskott tillsättas för att behandla framställda förslag före
beslut/omröstning.
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