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Förbundsstyrelsens förslag till arbetsordning vid kongressen

Kongresshandlingar
Kongresshandlingar har skickats ut till ombuden innan
kongressen. I god tid före förhandlingarnas början ska ombuden
registrera sig i kongressbyrån på Linköping Konsert & Kongress.
Eventuella ytterligare handlingar samt det personliga röstkortet,
med mera hämtas i samband med registreringen.
Läsplattorna, som används för att ta del av handlingar, begära
ordet, göra yrkanden med mera och som används vid votering
finns vid respektive plats i kongresshallen.
Kongressplena
Se kongressprogram 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.
Varje förslag från förbundsstyrelsen behandlas tillsammans med
eventuella tillhörande motioner vid ett och samma tillfälle.
Ordförande
De av kongressen valda kongressordförandena leder
förhandlingarna växelvis och efter sinsemellan gjord
överenskommelse.
Talarordning, förslag med mera
1. Yttrande-, förslags- och rösträtt får inte överlåtas.
Kongressombud har rösträtt, yttrande- och förslagsrätt.
Förbundsstyrelsens ledamöter, revisorer, valberedningen,
representant för distriktsstyrelse samt generalsekreteraren har
yttrande- och förslagsrätt.
2. Talarstolen ska användas för alla inlägg.
3. Ordet begärs i läsplattan eller vid anvisad plats i
kongresshallen.
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4. Ordningsfråga begärs i läsplattan eller vid anvisad plats i
kongresshallen. Ordningsfråga bryter alltid talarlistan.
5. Endast skriftliga yrkanden gjorda i läsplattan eller vid anvisad
plats upptas till behandling. De bör avlämnas så tidigt som
möjligt. Efter det att streck satts i talarlistan får inga nya
förslag väckas.
6. Talartiden är begränsad till fem minuter när inte kortare tid
beslutats, utom för motionärer med yttrande- och förslagsrätt,
förbundsstyrelsens föredragande, valberedningen, samt av
kongressen inbjudna talare. När det gäller så kallade
distriktsmotioner betraktas distriktsrepresentanten som
motionär.
7. Ordförandena äger rätt att lägga fram förslag om streck i
pågående debatt, då de efter samråd finner det lämpligt.
Sådant förslag kan också läggas fram av kongressombuden.
Beslut om sådant förslag fattas med enkel majoritet.
8. Reservationer ska lämnas in skriftligt, vara undertecknade
med namn och förening och lämnas till presidiet samma dag
som ärendet har behandlats.
Omröstningar
Med undantag för vad som gäller vid val, ska alla beslut fattas
med enkel majoritet samt genom öppen omröstning. Vid beslut om
ändring av stadgar krävs två tredjedels majoritet. Omröstningen
sker genom uppräckning av röstkort. Om votering begärs sker
omröstning på läsplattan.
Sluten omröstning ska äga rum vid personval om någon av de
röstberättigade så begär. Sluten omröstning görs på läsplattan.
Vid sluten omröstning 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.
För att vara vald ska kandidaten ha erhållit mer än hälften av vid
valet avgivna godkända röster.
Vid votering om två eller flera kandidater till ersättarplatser ska
röstetal noteras i protokollet och ligga till grund för den inbördes
ordningen.
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Nomineringstid
Den valberedning som utsågs på föregående kongress har arbetat
under hela kongressperioden med att ta fram kandidater till de
stadgeenliga val kongressen skall genomföra. Valberedningen har
i utskick till alla föreningar (augusti 2015) begärt in slutliga
nomineringar till kongressens alla val förutom val till valberedning
senast den 26 november 2015. Nomineringstiden är därmed
avslutad.
Permission
Permission begärs skriftligt och med angivande av motiv hos
tjänstgörande ordförande.
Det tillkommer presidiet att avgöra om det finns giltiga skäl att
bevilja permission.
Kongressprotokoll
Beslutsprotokoll förs som återger förslag, beslut och inlägg.

