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Förslag till arbetsordning för kongressen 

 

 

Kongresshandlingar 

Kongresshandlingar återfinns i kongressverktyget. Alla deltagare har fått 
inloggningsuppgifter i samband med att handlingarna släpptes den 26 mars. 

 

Kongressplena 

Diskussioner, yrkanden och beslut om motioner och förbundsstyrelsens förslag görs 
i kongressens plenum i kongressverktyget. Se kongressprogram/tidplan och 
dagordning. 

 

Behandling av motioner och förbundsstyrelsens förslag 

Motioner och förbundsstyrelsens förslag behandlas i den ordning som framgår av 
dagordningen, om inte kongressen beslutar annat. Förslag från förbundsstyrelsen 
behandlas tillsammans med eventuella tillhörande motioner. 

 

Talarordning, förslag med mera 

1. Yttrande-, förslags- och rösträtt får inte överlåtas. Kongressombud har 
yttrande-, förslags- och rösträtt. Förbundsstyrelsens ledamöter, revisorer, 
valberedningen, representant för distriktsstyrelse samt generalsekreteraren 
har yttrande- och förslagsrätt. 

2. Ordet begärs i kongressverktyget. 

3. Talartid: 

Under talartiden ska talaren alltid synas i bild. 

Förbundsstyrelsen, valberedning och motionärer med yttrande- och 
förslagsrätt får hålla ett inledningsanförande om sina förslag innan debatten 
påbörjas, inledningen är tidsbegränsad till fem minuter. 

Under en debatt är talartiden för varje talare begränsad till tre minuter för 
första inlägget. Om en talare önskar göra ytterligare inlägg under samma 
debatt eller begära replik är talartiden begränsad till en minut. Plädering för en 
kandidat är begränsad till två minuter. 

Kongressen kan besluta om andra talartider. 
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4. Ordningsfråga begärs och motiveras skriftligt i kongressverktyget. Det kan 
gälla streck i debatten, talartid, bristande tillgänglighet, ordningen under 
mötet eller andra frågor om hur kongressen genomförs. Ordningsfråga bryter 
sakdebatten och behandlas direkt genom att presidiet läser upp den. 
Talartiden i en ordningsfrågedebatt begränsas till två minuter per inlägg. 

5. Endast yrkanden gjorda i kongressverktyget upptas till behandling. När man 
lägger ett yrkande kan man även lägga till en motivering till sitt förslag, 
antingen istället för att under debatten begära ordet eller för att förstärka det 
man vill säga under debatten. 

6. Presidiet äger rätt att lägga fram förslag om streck i pågående debatt. Sådant 
förslag kan också läggas fram av kongressombuden som en ordningsfråga. 
Beslut om sådant förslag fattas med enkel majoritet, vilket innebär att ett 
förslag vid en omröstning måste stödjas av mer än hälften av det totala antalet 
avgivna röster. Om mötet beslutar att införa streck i debatten får de som vill 
skriva upp sig på talarlistan innan streck fastställs. Efter att streck satts i 
talarlistan får ingen göra nya yrkanden. 

7. För att underlätta presidiets arbete och för att ge kongressen bättre möjligheter 
att ta ställning kan kongressen remittera förslag till ett redaktionsutskott. 
Redaktionsutskottets uppgift är att bereda frågan ytterligare och återkomma 
till kongressen med ett förslag till beslut. I utskottet ingår alltid representant-
/er från förbundsstyrelsen och ombud som företräder ett annat förslag än 
förbundsstyrelsens. Kongressen kan även utse andra ombud till utskottet. Som 
stöd ingår även representant-/er från förbundskansliet. 

8. Reservation måste meddelas i debatten innan beslut fattas och motivering ska 
lämnas in skriftligt som ett yrkande i kongressverktyget samma dag som 
ärendet behandlas. 

 

Beslut och omröstningar 

Finns det endast ett förslag tar kongressen beslut genom tyst acklamation, vilket 
innebär att presidiet kommer att deklarera att det är dags för röstning. Istället för den 
sedvanliga ja-eller nej-frågan kommer presidiet att fråga om någon är emot. Ombuden 
bifaller genom att vara tyst. Den som är emot, eller vill yttra sig, begär ordet. 

Finns det flera yrkanden blir det omröstning i kongressverktyget. Beslut fattas med 
enkel majoritet, utom i stadgefrågor då det är 2/3 majoritet.  

Sluten omröstning ska äga rum vid personval om det finns fler kandidater nominerade 
än antalet poster. 
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Vid personval ska listan på valbara alternativ presenteras på följande sätt: Först 
valberedningens förslag i bokstavsordning och därefter övriga föreslagna namn i 
bokstavsordning. 

Vid val av flera personer krävs det att rösten omfattar det antal kandidater som ska 
väljas. En röst som upptar fler eller färre namn godkänns inte av kongressverktyget. 

För att vara vald ska kandidaten ha erhållit mer än hälften av vid valet avgivna 
godkända röster. Om en omröstning inte ger tillräckligt många kandidater med mer än 
hälften av det vid valet avgivna röster för att fylla posterna ska omval ske med de 
kandidater som fått mindre än hälften av rösterna. 

Vid votering om två eller flera kandidater till ersättarplatser ska röstetal noteras i 
protokollet och ligga till grund för den inbördes ordningen. 

Omröstningen görs genom kongressverktyget. Vid lika röstetal sker lottning. 

 

Nomineringstid 

Den valberedning som utsågs på föregående kongress har under kongressperioden 
arbetat med att ta fram kandidater till de stadgeenliga val som kongressen ska 
genomföra. Valberedningen har i utskick till alla föreningar (september 2019 samt 
november 2020) begärt in nomineringar till kongressens alla val, förutom val till 
valberedning. Den senaste nomineringsperioden avslutades den 27 jan 2021. 
Nomineringstiden är därmed avslutad. 

Valberedningsutskottet som väljs på kongressen hanterar nomineringsprocessen och 
förslag på kandidater till valberedning. 

 

Kongressprotokoll 

Beslutsprotokoll förs som återger förslag, beslut och vilka som gjort inlägg. 

 

Röstlängd 

Röstlängden utgörs av de ombud som är inloggade vid var tidpunkt. Kan man som 
ombud inte närvara ska man logga ut från kongressverktyget. 

 

 


