Förslag

Arbetsordning

Förbundsstyrelsens förslag till arbetsordning
1. Offentlighet
Kongressens förhandlingar är offentliga.
2. Säkerhetsrutin
Alla deltagare ska legitimera sig vid inskrivning på kongressen.
3. Närvaroplikt
Ombud som inte kan delta i kongressen ersätts av suppleant. Suppleanten måste då
delta från kongressens början.
Kongressombud har skyldighet att närvara under kongressens förhandlingar. Längre
frånvaro än tio minuter måste anmälas till presidiet.
4. Kongressarbetet
Kongressen sammanträder och fattar beslut i plenum.
Kongressen kan besluta om ajournering, till exempel för att utskott ska sammanträda.
Förbundsstyrelsens rapporter och förslag, motioner med förbundsstyrelsens yttranden,
verksamhetsberättelser, revisionsberättelser samt valberedningens förslag utgör
kongressens arbetsmaterial.
5. Begäran om att få ordet under plenarsammanträde
Begäran om att få ordet under en dagordningspunkt görs i det digitala mötessystemet.
Presidiets ledamöter och förbundsstyrelsens föredragande har rätt att omedelbart få
ordet, oberoende av uppgjord talarordning.
6. Förslag och reservationer
Förslag till beslut som framförs under debatten, ska också skrivas in i mötessystemet.
Eventuell reservation mot kongressens beslut ska anmälas i anslutning till att frågan
behandlats.
7. Beslutsordning
Kongressens beslutsordning regleras i förbundsstadgarnas § 13, mom 11:
”Kongressen fattar beslut genom öppen omröstning och enkel majoritet där ej annat
stadgas. Öppen omröstning förrättas genom upprop om så påkallas. Vid lika röstetal
gäller den mening som fungerande kongressordföranden biträder.”
”Val skall dock, om så begärs, ske med slutna valsedlar. Röstsedel skall, för att vara
giltig, uppta det antal namn som skall väljas, varvid endast namn på för valet

nominerade kandidater får anges. Erhåller vid val flera personer samma röstetal, avgör
lotten.”
Kongressen ska välja förbundsstyrelse, revisorer jämte suppleanter och valberedning.
Det sker enligt förbundsstadgarnas § 13, mom 10, på följande sätt:
”I särskilda val utses förbundsordförande, vice förbundsordförande, som automatiskt
inträder som förbundsordförande om denne lämnar sitt uppdrag under
kongressperioden, tio ledamöter, två revisorer samt två revisorssuppleanter i den
ordning de skall inträda vid förfall för ordinarie revisor och en valberedning bestående
av nio ledamöter, varav en sammankallande.” (Förbundsstyrelsen har till kongressen
föreslagit stadgeändring innebärande att antalet ledamöter i valberedningen minskas till
sju.)
Beslut om ändring av stadgar sker enligt särskilda regler i förbundsstadgarnas § 24:
”Ändring av förbundsstadgar samt stadgar för distrikt, klubbar och klubbsektioner kan
ske genom beslut av kongress, som även fastställer den tidpunkt då ändringen skall
träda ikraft. Kongressen kan endast behandla sådana stadgeändringar som i sak
aktualiseras i motioner eller i FS förslag. För beslut om stadgeändring fordras två
tredjedelars majoritet.”
8. Kongressens arbetssätt
Det förslag till beslut som kongressen har att utgå ifrån är förbundsstyrelsens förslag till
beslut. Kongressen kan antingen fatta beslut direkt eller fatta beslut om remiss till
utskott för att ytterligare bereda en fråga innan den avgörs.
För att en fråga ska kunna remitteras till utskott måste det ha framförts yrkande om ett
annat beslut än det förbundsstyrelsen föreslagit, samt yrkande och beslut om remiss.
Om kongressen fattar beslut om remiss till utskott bordläggs den dagordningspunkten
tills utskottets förslag behandlas.
Efter behandling i utskott kvarstår bara utskottets förslag. För att den ursprungliga
motionens yrkande eller förbundsstyrelsens förslag ska ställas under proposition krävs
ett förnyat yrkande om detta i plenum.
9. Utskott
Kongressen tillsätter utskott för eventuell behandling av olika sakfrågor. Beredningsoch ekonomiutskotten behandlar remitterade frågor och förelägger kongressen förslag
till beslut. Utskott ska endast behandla förbundsstyrelsens förslag och de yrkanden som
framförts i plenardebatt.
Granskningsutskottet behandlar eventuella anmälda frågor angående
förbundsstyrelsens arbete under den gångna kongressperioden.
Kongressen tillsätter också ett redaktionsutskott, som förbereder kongressens
uttalanden och ett valutskott, som förbereder valet av ny valberedning (se också punkt
11).

Presidiet utfärdar eventuella instruktioner för utskottens arbete.
10. Tidsbegränsning
Under varje beslutspunkt har varje ombud rätt att göra ett inlägg, som får vara maximalt
fem minuter långt. Varje ombud har normalt också rätt till två repliker om vardera två
minuter under varje beslutspunkt. Dessa begränsningsregler gäller inte FS föredragande.
11. Nya frågor
Frågor som inte väckts i motioner eller i förbundsstyrelsens förslag eller yttrande över
motioner behandlas enligt förbundsstadgarnas § 14, mom 2:
”Andra frågor, dock icke sådana som avser ändringar av dessa stadgar, kan behandlas av
kongressen om den med två tredjedelars majoritet så beslutar. Sådan fråga skall dock
före kongressens beslut hänskjutas till utskott.”
12. Val
Valberedningen förbereder stadgeenliga val av förbundsstyrelse och revisorer.
Kongressombudens nominering avslutas onsdagen den 11 april kl 09.00.
Förslag ska vara skriftliga. Valbara är de som nominerats av medlemmar före
kongressen och av kongressombud under kongressen.
Valutskottet utgör valberedning för valet av ny valberedning. Kongressombudens
nominering till valberedningen avslutas torsdagen den 12 april kl 09.00. Valutskottet
redovisar de nominerade snarast därefter och presenterar sitt förslag samma dag
klockan 12.
Alla val förrättas i det digitala mötessystemet.
13. Reseersättning m m
Reseräkningar som avser egna utlägg för resor samt förlorad arbetsförtjänst skickas till
förbundskansliet senast den 1 juni 2018, tillsammans med verifikationer i form av
kvitton respektive intyg (eller kopia av lönespecifikation där avdraget framgår) om
förlorad arbetsförtjänst. Frilans ersätts för åtta timmar per dag beräknat utifrån den
inkomst som finns registrerad i medlemsregistret.

