
 

Kongressombud – så funkar det 
 
Det här är en sammanfattning av vad det innebär att vara kongressombud, tänkt för 
dig som funderar på att kandidera i valet av ombud till journalistkongressen 2021. För 
dig som vill nominera någon annan, kan det också vara bra att veta vad som gäller. 
 
”Kongressen är förbundets högsta beslutande organ.” Så inleds paragraf 13 i 
Journalistförbundets stadgar. Det betyder att det är kongressen som fattar beslut i 
frågor som anses särskilt viktiga: vad förbundet ska göra, hur det ska fungera och 
vilka som kan vara medlemmar (det vill säga vad det ska stå i förbundets stadgar och 
handlingsprogram), vilka avgifter medlemmarna ska betala och vilka som ska sitta i 
förbundsstyrelsen (och leda förbundet fram till nästa kongress). 
 
Kongressen fattar också beslut i alla de frågor som medlemmarna vill ta upp – 
riksklubbar, intresseföreningar, klubbar, sektioner och enskilda medlemmar har 
möjlighet att väcka vilka frågor de vill (om de har anknytning till förbundets verksamhet 
förstås) i motioner till kongressen. Den förbundsstyrelse som väljs på kongressen är 
skyldig att verkställa de uppdrag som kongressen ger styrelsen i och med att beslut tas 
i de frågor som väckts. 
 
Kongressen består av 111 ombud, som fördelas på de olika valkretsarna i proportion 
till deras respektive medlemsantal. Förbundsstyrelsens ledamöter deltar förstås också, 
liksom personal från förbundskansliet.  
 
De ombud som ska representera medlemmarna i sina respektive valkretsar väljs i 
direkta val, där alla yrkesaktiva medlemmar har rösträtt. Det sker elektroniskt, via 
förbundets hemsida www.sjf.se mellan den 4 och 18 maj 2021. 
 
Kongressen hålls 6-7 oktober 2021, denna gång digitalt. Två dagar av spännande 
diskussioner och, som sagt, många viktiga beslut att fatta. 
 
Alla ombud får förstås underlag för detta och förslag till beslut från förbundsstyrelsen 
redan innan de kommer till kongressen, alla handlingar ska vara tillgängliga senast tre 
veckor före. Det är förbundsstyrelsens egna förslag i olika frågor, alla motioner med 
yttranden, de verksamhetsberättelser som ska granskas (det vill säga vad FS gjort 
under den tid som gått sedan förra kongressen) och naturligtvis dagordning och 
arbetsordning för kongressen. Allt är, som sagt, förslag – det är kongressombuden som 
bestämmer! 
 
Alla beslut fattas i plenum, det vill säga när alla ombuden är digitalt samlade. Men en 
del av arbetet under kongressen sker i utskott, mindre grupper av ombud som utses vid 
kongressens början. Journalistförbundets kongresser brukar utse fem utskott: 

http://www.sjf.se/


 
 
Granskningsutskottet, som granskar hur förbundsstyrelsen har skött sitt uppdrag under 
den kongressperiod som varit. Alla kongressombud kan anmäla frågor till 
granskningsutskottet, utskottet granskar och lägger förslag till uttalanden från 
kongressen, som med utgångspunkt från förslaget bestämmer om man ska kritisera 
förbundsstyrelsen eller godkänna hanteringen av frågan.  
 
Ekonomiutskottet granskar FS rapport och förslag i ekonomiska frågor 
(medlemsavgifter, arvoden med mera) och lämnar sina förslag om hur kongressen ska 
besluta. 
 
Redaktionsutskottet förbereder och formulerar förslag till uttalanden som kongressen 
brukar göra i olika aktuella frågor med anknytning till förbundets verksamhet. Alla 
ombud (och förbundsstyrelsen) har möjlighet att föreslå uttalanden från kongressen. 
 
Beredningsutskottet tar hand om alla andra frågor som kongressen väljer att skicka till 
utskottet. Det sker när det i en debatt blir tydligt att olika ståndpunkter inte går att 
jämka ihop. Det är då beredningsutskottets uppgift att försöka formulera ett förslag som 
de flesta kan acceptera. 
 
Valutskottet, som förbereder valet av ny valberedning för den kommande 
kongressperioden.  
 
Kongressen leds av ett presidium, som väljs när kongressen öppnats. Det är tre ombud 
som får till uppgift att leda diskussionerna, se till att alla får möjlighet att framföra sin 
uppfattning, och därefter vägleda ombuden genom beslutsprocessen, så att alla beslut 
fattas på korrekt sätt och inga förslag tappas bort. 
 
Det kommer alltså att bli två intensiva arbetsdagar i oktober. Eventuellt kan det bli sent. 
 
Förbundet står för ersättning för förlorad arbetsförtjänst till dem som får löneavdrag. 
Det gäller förstås också frilansar som inte kan ta uppdrag under dessa dagar. Du som 
är anställd har rätt att få ledigt för att delta i kongressen som ombud. 
 
Praktisk information om kongressen och alla handlingar läggs ut på förbundets 
hemsida allt efter som de blir klara.  
 
Mer information finns på www.sjf.se/kongress 
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