
Beslut om arbetsordning 

1. Kongressens tider 

Kongressen öppnas fredagen den 21 november kl. 11.00, med avbrott för lunch kl. 
12.30 – 13.30, kongressen avslutas för dagen kl. 19.00 

Lördagen den 22 november startar kongressen kl. 08.30, lunch kl. 12.00 – 13.00. 
Klockan 15.00 – 17.00 är det kulturinslag med bland annat stipendieutdelning och 
utdelande av förbundets förtjänsttecken i guld. Klockan 19.00 börjar kongressfesten. 

Söndagen den 23 november startar kongressen kl. 08.30 och pågår längst till kl. 15.00, 
avbrott för lunch kl. 12.00 – 13.00. 

2. Presidium 

Kongressen väljer fyra (4) ordförande, vilka växelvis leder förhandlingarna. Presidiet 
äger rätt att ta dagordningens punkter i annan ordningsföljd än dagordningen 
föreskriver. Ordförande bör söka få behandling av påbörjad fråga avslutad under 
pågående arbetspass och har därför rätt att föreslå att debatten avslutas och att 
tidsbegränsning införs för talarna. Sådana förslag kan även framställas av kongressens 
övriga ombud. Önskar tjänstgörande ordförande delta i debatten ska han/hon överlåta 
platsen åt annan ordförande. 

3. Sekreterare – protokoll – justering 

Kongressen väljer två (2) sekreterare, som svarar för kongressens protokoll. 
Dagsprotokoll framställs samt läggs in i Easymeet systemet. Presidiet meddelar tid 
och sätt för inlämnande av ändringsönskemål. Föregående dagsprotokoll justeras 
senast vid eftermiddagens slut. För sista dagens protokoll väljs två (2) 
protokollsjusterare. Det slutgiltiga protokollet kommer att finnas tillgängligt på 
förbundets hemsida. 

4. Pressreferenter 

Kongressen utser en (1) pressreferent för kontakt med massmedia. 

5. Förslag – debatt 



Ordet begärs via Ipads i Easymeet systemet. Anförande ska hållas från talarstolen. 
Förslag ska lämnas skriftligen i Easymeet. I förslaget ska förslagsställarens namn och 
vilken avdelning man representerar framgå. Förslag bör lämnas vid debattens början. 
Sedan debatten förklarats avslutad får inga förslag i den debatterade frågan 
framställas. Reservation ska skriftligen lämnas till någon av sekreterarna. 

6. Omröstning och val 

Alla beslut (utom vid val) fattas med öppen omröstning om inte minst 15 
röstberättigade skriftligen begär annat omröstningsförfarande hos presidiet. 
Kongressen väljer fem (5) röstkontrollanter, Val sker genom sluten omröstning om inte 
kongressen enhälligt beslutar att omröstningen ska vara öppen. Vid votering och sluten 
omröstning används Easymeet systemet. Den som vid framställd proposition begär 
votering eller sluten omröstning ska uppge namn och avdelning. 

7. Beredningsutskottet 

Kongressen väljer fem (5) ledamöter till ett beredningsutskott. Då så många förslag i 
en fråga framställs, att av detta eller annat skäl ett direkt avgörande inte kan ske, 
avslutas den första behandlingen med att hänskjuta frågan till beredningsutskottet- 
Efter verkställd utredning eller sammanjämkning av förslagen lägger utskottet fram 
sitt utlåtande för kongressen, som i denna andra behandling avgör frågan. 

8. Valberedning 

Kongressen väljer fem (5) ledamöter till en valberedning. Valberedningen utarbetar 
förslag till tidplan för nomineringar och val, placerar nominerade kandidater i 
förslagsrum samt bevakar att valbarhet råder. 

9. Redaktionsutskott 

Kongressen väljer tre (3) ledamöter till ett redaktionsutskott. Redaktionsutskottet står 
till kongressens förfogande. 

10.Permission 

Permission kan beviljas i speciella fall och begärs med skriftlig motivering hos 
tjänstgörande ordförande och avgörs av presidiet. 




