


Hur går kongressen till?
Hur fattas besluten?

Hur kan ombuden delta aktivt?

KONGRESSKOLA



Varför kongress?

Kongressen är HRFs högsta beslutande 
församling. 

HRF styrs av medlemmarna genom 
föreningarnas kongressombud, som fattar 
beslut om HRFs framtida färdriktning på 
kongressen.



Vad tas upp på kongressen?
 Förbundsstyrelsen har tagit fram beslutsunderlag till 

kongressen 2021. 

 Underlagen är bland annat förslag till olika program som 
anger HRFs framtida färdriktning, revidering av vår vision, 
våra stadgar, medlemsavgifter för de kommande åren 
och riktlinjer för valberedningen.

 Alla inlämnade motioner behandlas.

 Dessutom väljs ny förbundsstyrelse, revisorer och 
valberedning. 



Förbered dig inför kongressen
 Läs igenom kongressmaterialet. Då blir det lättare att 

följa kongressens förhandlingar och fatta beslut 
– dessutom blir det mycket roligare!

 Du kan redan nu göra anteckningar i kongressmaterialet 
och på så sätt förbereda dig inför eventuella yrkanden 
eller debatter.



Diskussion och debatt
 I varje förslag och fråga på dagordningen finns det 

möjlighet till diskussion och debatt, innan beslut fattas.

 Förslag från förbundsstyrelsen behandlas tillsammans 
med eventuella tillhörande motioner. 

 Föredragande från förbundsstyrelsen, revisorerna eller 
valberedningen inleder debatten. För att göra inlägg i 
debatten begär ombuden, och övriga med yttranderätt, 
ordet. 

 Föredragandes förslag är i regel huvudförslag. Undantaget 
är när eventuellt redaktionsutskott lämnar förslag, 
som då är huvudförslag. 



Begära ordet
 Du begär ordet när du vill yttra dig i en pågående 

diskussion.

 Du begär ordet när du har ett eget förslag till beslut 
– ett yrkande – och vill meddela kongressen ditt yrkande 
samt eventuellt argumentera för din ståndpunkt. 

 Presidiet meddelar dig när du får ordet och kan börja tala.



Bryta talarlistan
 Ordningsfrågor, till exempel streck i debatten, bryter 

talarlistan och debatt i ordningsfrågan tar vid.

 Sakupplysning bryter också talarlistan för att räta ut 
eventuella felaktigheter.



Yrkande
 Som ombud har du rätt att föreslå ändringar i 

förbundsstyrelsens förslag, så kallat yrkande.

 Om du till exempel vill att kongressen ska besluta att en 
motions att-satser ska bifallas i stället för att avslås begär 
du detta i ett yrkande.

 Tänk på att skriva så tydligt som möjligt, till exempel 
”Jag yrkar bifall på att-sats 1, motion x” eller ”Jag yrkar 
bifall till förbundsstyrelsens förslag”.

 Alla yrkanden lämnas in skriftligt i det digitala 
mötessystemet.



Beslut om motioner
 Alla medlemmar och föreningar har haft möjlighet att 

lägga fram förslag på i princip allt som rör HRF. 

 Alla 130 inkomna motioner har lästs och kommenterats 
av förbundsstyrelsen i kongresshandlingarna.

 Motionerna behandlas i samband med de program där 
de tematiskt hör hemma, till exempel inom 
Organisationsprogram, Prioriterade områden eller 
Intressepolitiskt program. 

 Varje enskild att-sats föreslås antingen bifallas, anses 
besvarad eller avslås.



Röstning och beslutsgång
När en fråga behandlas och debatten går mot sitt slut 
sammanfattar mötesordföranden och berättar hur 
beslutet ska gå till. 

 Tyst acklamation
Finns det endast ett förslag tar kongressen beslut genom 
tyst acklamation. Det innebär att presidiet deklarerar att 
det är dags för röstning, men istället för den sedvanliga 
ja- eller nej-frågan frågar presidiet om någon är emot 
förslaget. Ombuden bifaller genom att vara tysta. Den 
som är emot eller vill yttra sig, begär ordet. 



Röstning och beslutsgång
 Votering

När det finns flera förslag till beslut blir det omröstning, 
så kallad votering. Presidiet berättar då hur voteringen 
går till. Finns det flera yrkanden blir det omröstning i det 
digitala mötessystemet. 

Beslut fattas med enkel majoritet, utom i stadgefrågor 
då det är 2/3 majoritet. I båda fallen är det totalt antal 
angivna röster som räknas. 



Röstning och beslutsgång
 Personval

Sluten omröstning ska äga rum vid personval om det 
finns fler kandidater nominerade än antalet poster. 

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. 



Reservation
 Reservation är invändning mot beslut.

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



Kongresshandlingar och information
 Alla handlingar till kongressen finns i det digitala 

mötessystemet, Easymeet Online: 
https://meeting.easymeet.se/hrf/#/login

 All information om kongressen finns på 
kongresswebben: https://hrf.se/kongress2021/

https://meeting.easymeet.se/hrf/#/login
https://hrf.se/kongress2021/
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