Dagordningens punkt 5
Beslut om arbetsordning
Ordförande
Kongressen väljer fyra ordförande som växelvis leder förhandlingarna. Ordförandena bör försöka få behandlingen av en pågående
fråga avslutad innan kongressen ajourneras för till exempel lunch,
middag och avslutning av kvällsplenum. Ordförandena har därför rätt att lägga förslag om att debatten avslutas samt föreslå
tidsbegränsning för talarna. Sådana förslag kan även läggas av
kongressens övriga deltagare. Om tjänstgörande ordförande vill
delta i debatten ska han/hon överlåta åt annan ordförande att
leda förhandlingarna.
Sekreterare och justerare
Kongressen väljer en huvudsekreterare och fyra övriga sekreterare, som tillsammans med administrativ personal från förbundskontoret för kongressens beslutsprotokoll. Detta ska bland
annat återge förslag och beslut, vilka som deltagit i debatten,
handlingslinjer samt tal. Tre justerare väljs att justera protokollet. Deltagarna ska så fort det är möjligt efter kongressen erhålla
ett justerat protokoll.
Kongressberedning
Kongressen väljer en kongressberedning bestående av nio ledamöter: Ordförande från förbundskontoret, sju kongressombud
som ledamöter samt en anställd från förbundskontoret som
sekreterare. Då många förslag läggs i en fråga, eller då det finns
andra skäl att inte direkt avgöra frågan, avslutas den första
behandlingen med att frågan remitteras till kongressberedningen. Sedan utredning i frågan genomförts, eller lagda förslag
sammanjämkats, utarbetar kongressberedningen ett förslag som
föreläggs kongressen.
Omröstningar
Kongressen väljer fyra röstkontrollanter för slutna val. Omröstning sker öppet med acklamation, enkel majoritet gäller. Rösträtten är personlig och kan därmed inte överlåtas till annan.
Om ordföranden har svårt att bedöma vilket förslag som erhållit majoritet, eller om något ombud begär det, ska votering ske.
Votering kan ske genom försöksvotering med uppsträckt röstkort
eller genom digital rösträkning. Vid digital rösträkning används
den personliga läsplattan. Vid lika röstetal avgör tjänstgörande
ordförande med utslagsröst. Den som begär votering ska uppge
sitt namn.
För personval gäller sluten omröstning i alla de fall där fler är
föreslagna än det antal som ska väljas. Vid alla personval måste
den som blir vald ha fått fler än hälften av alla avgivna godkända
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röster. Om inte det antal kandidater som ska väljas uppnår det
röstetalet sker omval mellan de två som fått flest röster. Vid lika
röstetal avgörs valet genom lottning.
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Föredragning och förslag
Ordet begärs skriftligt. Tiden för varje talare, utom för föredragande, är begränsad till fyra minuter om inte kongressen beslutar
annat. Alla förslag och yrkanden i samband med debatt ska avges
från talarstol och skriftligt via den personliga läsplattan. Förslag
bör avges i början av debatten. Efter att kongressen beslutat avsluta debatten får inga ytterligare förslag i frågan läggas. Reservationer ska avges skriftligt senast 15 minuter efter det att beslut
fattats.
Behandling av handlingslinjer
Förbundsstyrelsens förslag till handlingslinjer debatteras under
de tre motionsblocken. Detta sker i tre delar inom respektive
område. Först med en film från en medlems vardag, därefter ett
panelsamtal med inbjudna deltagare samt avslutningsvis efter
debatt om avsnittets motioner och utlåtanden via en debatt kring
slutsatserna i handlingslinjerna.
Om kongressbehandlingen föranleder ändringar av handlingslinjerna får kongressberedningen återkomma till kongressen med
justerat förslag.
Behandling av program för arbetsmarknaden
Förbundsstyrelsens förslag till program för arbetsmarknaden
kommer att behandlas under dagordningens punkt 19. Attsatserna i programmet kommer att behandlas efter debatt om
avsnittets motioner och utlåtanden, men innan behandlingen av
berörda slutsatser i handlingslinjerna.
Behandling av förslag till stadgeförändringar
Förbundsstyrelsens förslag till vissa förändringar av stadgarna
behandlas vid tre tillfällen: Förslaget om förändring av § 14
mom. 6 behandlas innan dagordningens punkt 9. Övriga förslag till förändringar behandlas under dagordningens punkt 18
avsnittet stadgefrågor, förutom förslaget till förändring av § 11
mom. 6 som behandlas under dagordningens punkt 18 avsnittet
medlemsavgift och medlemsförsäkringar.
Dagordningens punkt 24 Andra frågor
Frågor under dagordningens punkt 24 Andra frågor måste anmälas vid dagordningens fastställande för att kunna behandlas av
kongressen.
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Permission
Permission begärs och motiveras skriftligt hos kongressens ordförande. För att permission ska beviljas av presidiet krävs att särskilda skäl föreligger. Beviljade permissioner noteras i protokollet.
Åhörare
Medlemmar i förbundet, och övriga som fått inträdeskort, äger
tillträde till kongresslokalen i mån av utrymme om inte kongressen vid behandling av viss fråga beslutar om annan ordning.
Kongressens arbetstider
Dag

Fm.

Em.

Fredagen den 16 maj

11.30–13.00

14.15–17.00

Lördagen den 17 maj

09.00–12.00

13.00–17.00 18.00–

Söndagen den 18 maj

09.00–12.00

13.00–17.00

Måndagen den 19 maj

09.00–12.00

13.00–16.00

Kvällsplenum

Presidiet kan till kongressen lägga förslag om förändring av
arbetstiderna.

Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anta förslaget till arbetsordning.
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