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Förslag till arbetsordning 
 

1. Ordförande 

Kongressen väljer fyra ordföranden, vilka växelvis leder förhandlingarna. 

 

Om tjänstgörande ordförande önskar delta i debatten ska uppdraget överlåtas till någon av 

de andra ordförandena. 

 

Ordföranden bör söka få behandlingen av en fråga avslutad innan pågående session slutar. 

Ordförande har rätt att lägga förslag om debattens avslutning och tidsbegränsning för 

talarna. Sådant förslag kan även läggas av kongressens röstberättigade deltagare. 

 

2. Sekreterare 

Kongressen väljer fyra sekreterare som svarar för kongressens protokoll och som leds av 

förbundsstyrelsens utsedda samordnare. 

 

3. Protokollsjustering 

Kongressens beslut sammanställs i ett beslutsprotokoll. 

Kongressen utser två justerare som justerar kongressprotokollet i sin helhet. 

 

4. Förslag 

Ordet begärs elektroniskt via läsplattor. På dessa skrivs även alla förslag till beslut in. För 

att kunna begära ordet behöver man vara inloggad via sin läsplatta. 

Förslagen bör lämnas så tidigt som möjligt under kongressen. 

 

5. Talartid 

Tiden för varje talare, utom för föredragande, är begränsad till fem minuter om kongressen 

inte beslutar annat.  

Varje ombud har möjlighet att göra två inlägg per beslutsärende. 

Sedan debatten förklarats avslutad eller propositionsordning beslutats får inga ytterligare 

förslag framläggas. 

 

6. Omröstningar 

Omröstningar sker genom acklamation, såvida kongressen ej beslutar annat. 

Omröstning genom namnupprop företas då minst 20 ombud skriftligen hemställer om det.  
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Personval sker genom sluten omröstning om inte kongressen enhälligt beslutar att 

omröstningen ska vara öppen. 

Omröstning sker via läsplattor. 

 

Den som vid framställd proposition begär votering eller rösträkning ska uppge sitt namn 

samt vilken avdelning hon/han representerar. 

 

Vid lika röstetal fäller kongressens tjänstgörande ordförandes röst avgörandet. 

Reservationer ska avges skriftligt och i anslutning till det beslut som avses. Reservationen 

ska undertecknas med namn och avdelning. 

 

7. Rösträknare 

Kongressen väljer fem rösträknare som ska räkna röster då systemet i läsplattorna inte 

används. 

 

8. Ekonomiutskott 

Kongressen väljer ett ekonomiutskott bestående av fem ledamöter. 

Ekonomiutskottet har att bereda ärenden av ekonomisk art som kongressen hänskjutit till 

detsamma. Ekonomiutskottet ska förelägga kongressen förslag vad gäller dagordningens 

punkt 8. 

 

9. Beredningsutskott 

Kongressen väljer ett beredningsutskott bestående av fem ledamöter. 

Utskottet har att bereda de ärenden som kongressen hänskjutit till densamma, och ska i 

dessa frågor framlägga skriftliga förslag. 

 

10. Redaktionsutskott 

Kongressen väljer ett redaktionsutskott bestående av fem ledamöter. 

Utskottet har att bereda de uttalanden, pressmeddelanden eller liknande som kongressen 

hänskjutit till densamma, och ska i dessa frågor framlägga skriftliga förslag. 

 

 


