
 

Inner Wheel Sverige 

 

 

PM val av funktionärer på olika nivåer samt information om röstning motioner. 

 

 

Inom Inner Wheel har VU på klubb, distrikt och rådsnivå rösträtt vid val av funktionärer liksom vid t ex röstning om 

motioner eller i alla övriga fall där röster räknas. Presidenten har utslagsröst vid lika röstetal. Det betyder att alla 

valda medlemmar i VU (men inte de som VU eventuellt har utsett t ex IT-samordnare) har rösträtt tillsammans med 

delegaterna på distriktsnivå när distriktskommittén röstar om motioner som är på remiss. Hela distriktskommittén d 

v s delegaternas röster och distriktets VU:s röster ger det slutliga resultatet för ett distrikt. 

När det gäller röstning om motion av ekonomisk karaktär på distriktsnivå krävs en kvalificerad majoritet. Det betyder 

att 2/3 majoritet av de avgivna rösterna från delegaterna i distriktskommittéerna samt valda funktionärer i 

distriktets verkställande utskott krävs för att motionen ska bifallas. 

Vid distriktsmötet röstar samtliga delegater från den klubb de representerar i enlighet med vad klubben beslutat. I 

klubben fattas alla typer av beslut med enkel majoritet och presidententen har utslagsröst vid lika röstetal. 

För att upprätthålla högt ställda krav på stadgeenlig procedur vid röstning om motioner av ekonomisk natur på 

distriktsmöte protokollförs antalet avgivna röster för att bifalla motionen och antalet avgivna röster för att avslå 

motionen. Protokollför även antalet avgivna röster i varje distriktskommitté, vilket skiljer sig från distrikt till distrikt 

och om någon röstat blankt eller avstått från att utnyttja sin röst. 

Vid rådsmötet läggs sedan SIWR:s verkställande utskotts röster till de protokollförda rösterna från alla 

distriktskommittéer. Då får vi samtliga avgivna röstberättigade röster från hela landet och kan avgöra om motionen 

fått 2/3 majoritet. 

En motion som inte är av ekonomisk natur utan av vanlig administrativ karaktär avgörs med enkel majoritet av 

samtliga avgivna röstberättigade röster på distriktsmötet. Distriktspresidenten har utslagsröst. 

När det gäller val av funktionärer till International Inner Wheel, gäller följande: VU har inte rösträtt på någon nivå. 

Klubben röstar som en enhet och VU kan aldrig lägga till sina röster. 

 

Stockholm den 28 januari 2017 

Margareta Wesslau 

 

 

 

 

 

 



 

  


