Dagordningens punkt 4
Beslut om dagordning
1. Kongressens öppning
2. Rapport från fullmaktsgranskningskommittén
3. Upprop
4. Beslut om dagordning
5. Beslut om arbetsordning
6. Val av kongressens funktionärer
a) ordförande
b) sekreterare
c) kongressberedning
d) röstkontrollanter vid slutna omröstningar
e) protokollsjusterare
7. Behandling av verksamhet
a) granskningskommitténs rapport
b) förbundsstyrelsens berättelser för 2011, 2012 och 2013 års
		verksamheter
c) beslut om ansvarsfrihet
8. Beslut om arvode till förbundsstyrelse, revisorer och
kongressombud
9. Beslut om valordning för val av förbundsstyrelse, revisorer,
lönekommitté och granskningskommitté
10. Val av förbundsstyrelse, revisorer, lönekommitté och
granskningskommitté
a) förbundsordförande
b) vice förbundsordförande
c) förbundssekreterare
d) avtalssekreterare
e) arbetande ledamöter till förbundsstyrelsen
f) revisorer
g) ledamöter till kommittén som beslutar om de av
		 kongressen valda funktionärernas löne- och anställnings		villkor
h) ordförande till granskningskommittén
i) sekreterare till granskningskommittén
j) ledamöter till granskningskommittén
11. Val av ersättare för förbundsstyrelse, revisorer, lönekommitté
och granskningskommitté
a) ersättare för förbundsfunktionärerna i förbundsstyrelsen
b) förste ersättare för arbetande ledamöter i förbunds		styrelsen
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c) andre ersättare för arbetande ledamöter i förbunds		styrelsen
d) ordinarie ledamöters personliga ersättare
e) ersättare för revisorer
f) ersättare för ledamöter i kommittén som beslutar om de
		 av kongressen valda funktionärernas löne- och anställ		ningsvillkor
g) ersättare för ledamöter i granskningskommittén
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12. Beslut om valordning för val av valberedning
13. Nominering till valberedning
a) ordförande
b) sekreterare
c) ledamöter
14. Val av valberedning
a) ordförande
b) sekreterare
c) ledamöter
15. Nominering av ersättare för ledamöter i valberedningen
16. Val av ersättare för ledamöter i valberedningen
17. Vår arbetsplats
18. Vår organisation, inklusive stadgar och ekonomifrågor
19. Vårt samhälle
20. Handlingslinjer
21. Kongressens uttalanden
22. Firmateckning
23. Beslut om stadgarnas ikraftträdande
24. Andra frågor
25. Kongressens avslutning

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