Dokument 1

Svenska FN-förbundets

Kongress
Örebro 16–17 juni

2018

Program, förslag till dagordning och
arbetsordning/förhandlingsordning

Program
Lördag den 16 juni
10.30-12.00

Registrering
Från 11.00 serveras lunchwrap och kaffe

12.00

Aleksander Gabelic, ordförande Svenska FN-förbundet hälsar välkommen och
öppnar kongressen

12.15

Videohälsning från FN-ambassadör Olof Skoog

12.25

Förhandlingarna inleds

14.00

Kaffepaus

14.30

Förhandlingarna fortsätter

16.00

Paus med frukt och lättare förtäring

16.30-18.30

Förhandlingarna fortsätter

18.45

Mingel med alkoholfritt bubbel serveras i hotellfoajén

19.15

Samling inför middag (samma plats)

19.30-22.00

Kongressmiddag

Söndag den 17 juni
08.50

Inledning av dag två

09.00

Förhandlingarna återupptas

10.45

Kaffepaus

11.15

Förhandlingarna fortsätter

12.45

Lunch med kaffe

14.00

Förhandlingarna fortsätter

16.00

Avslut

Svenska FN-förbundet
Kongress 2018

1

Förslag till dagordning

1

Kongressens öppnande och fastställande av röstlängd

2

Fråga om kongressens stadgeenliga utlysning

3

Fastställande av
a) Dagordning
b) Arbetsordning

4

Val av
a) Två ordförande för kongressen
b) Två sekreterare för kongressen

5

Val av
a) Två protokolljusterare
b) Nio rösträknare inklusive en ordförande för dessa1

6

Förbundsstyrelsens årsredovisningar

7

Revisorernas berättelser

8

Fastställande av årsredovisningarna

9

Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen

10

Fastställande av medlemsavgifter och Svenska FN-förbundets andel av desamma

11

Fastställande av riktlinjer (måldokument) och rambudget för verksamheten för följande
tre kalenderår

12

Val av förbundsordförande

13

Val av förbundsstyrelseledamöter

14

Val av a) revisorer, b) revisorssuppleanter

15

Behandling av motioner

16

Ärenden som förbundsstyrelsen anmält till kongressen
a) Proposition 1 ”Revidering av FN-förbundets stadgar”

17

Val av valberedning bestående av a) en ordförande, b) fyra ledamöter och c) två
suppleanter

18

Fråga om arvode till förbundsordförande och övriga förtroendevalda

19

Övriga ärenden som kongressen med ¾ majoritet beslutar ta upp till behandling

20

Kongressens avslutande

Var god notera att denna punkt hade numrerats fel i ett tidigare utkast, något som justerats 2018-05-30.

Arbetsordning/förhandlingsordning
Presidium
Presidiet svarar för ledningen av kongressen. I presidiet ingår:
1. Två ordförande för kongressen utsedda att leda kongressförhandlingarna.
2. Två sekreterare för kongressen med ansvar för protokollet.

Ombud
Till kongressen får varje som medlem ansluten riksorganisation delta med ett ombud. Varje
FN-distrikt och varje FN-förening får delta med ett ombud.
Samtliga ombud har yttranderätt, förslagsrätt (med nedan angivna begränsningar) samt rösträtt
enligt regeln ”1 ombud = 1 röst”. Endast vid beslutstillfället närvarande ombud får delta i
röstningen. Enligt stadgan har en och samma person endast en röst.
Rösträtten tillkommer i princip ombuden, inte organisationerna/föreningarna.
Förbundsstyrelsen och revisorerna har yttrande- och förslagsrätt. Kansliledningen har
yttranderätt.
Observatörer har inte yttranderätt utom i egna motioner.
Organisationerna/föreningarna förutsätts i sin anmälan om deltagande uppge namn på ombud
samt suppleant. Vid förhinder för anmält ombud inträder suppleanten som ombud. Om annan
person än anmält ombud eller suppleant uppträder som ombud bör skriftlig fullmakt förevisas
(undantag kan i speciella fall medges om organisationen/föreningen i annan ordning
underrättat kongressbyrån).

Kongressförhandlingar
Den normala övre tidsgränsen för inlägg i debatten är tre minuter. Föredragande har rätt att
utöka tiden till fem minuter. Inlägg i valfrågor tidsbegränsas till en och en halv minut, vid val av
förbundsordförande fem minuter.
Presidiet har, om de bedömer det nödvändigt rätt att föreslå att tidsramen begränsas för
ombudens yttranderätt.
Förslag som ställs under debatten ska skriftligen lämnas till presidiet. Alla anföranden görs från
talarstolen. Ordet begärs på särskild lapp som utdelas på kongressen.
Ombud som lämnar kongressens plenum under förhandlingstid ska skriftligen anmäla detta
med angivande av under vilken punkt på dagordningen som vederbörande lämnar kongressens
plenum.
Reservation anmäls skriftligt i samband med att beslut fattas.
Samtliga dagordningspunkter behandlas i plenum.

Dagordning
Förslaget till dagordning följer stadgans indelning i punkter. I de fall valen kräver rösträkning
kommer motionsbehandlingen att äga rum parallellt med valen.

Nomineringar till förbundsstyrelsen och revisorsposterna
Kandidater till ordförande och ledamotsposter i förbundsstyrelsen, samt till revisorer och
revisorssuppleanter ska vara valberedningen tillhanda före den 31 mars. Nya nomineringar till
dessa poster på plats är inte tillåtna.
Kongressombuden kan väcka motförslag till valberedningens förslag genom att på plats föreslå
kongressen att välja någon av de kandidater som inte kommit med i valberedningens förslag.
Motförslaget ska inlämnas till kongresspresidiet senast kl 13.45.
Varje kandidat till förbundsstyrelsen ska i god tid presenteras på förbundets hemsida genom att
erbjudas utrymme motsvarande en A4-sida i text samt ett porträttfoto. På kongressen ska alla
nominerade behandlas lika, oavsett om de ingår i valberedningens förslag eller om de väckts
som motförslag enligt ovan. Valberedningen äger i övrigt rätten styra över hur kandidaterna
presenteras inför kongressen.

Nomineringar till övriga uppdrag
Nomineringar till övriga uppdrag går att göra på plats under kongressen. Valet av valberedning
till kommande kongress förbereds dock genom att förslag på kandidater inlämnats till
kongresspresidiet senast kl 09.00 på söndagen då de också ges tillfälle att presentera sig.
Ordföranden för rösträknarna har i uppdrag att förbereda ett huvudförslag till kongressen
utifrån de nomineringar som inkommit.

Kongressbyrån
Kongressens administrativa ledning utgörs av kongressbyrån. Förbundskansliet ansvarar för
kongressbyrån. I kongressbyrån ingår registrering av ombud, information och sekretariat för
utskrifter och kopiering.
Resekvitton inklusive reseersättningsblankett från ombud som är berättigade till ersättning
skickas efter kongressen till Svenska FN-förbundet för utbetalning. För att kunna erhålla
ersättning måste blanketten vara kansliet tillhanda senast 31 augusti 2018.

Instruktioner för rösträknare
Kongressen väljer nio rösträknare inklusive en ordförande för dessa.
Vid öppen rösträkning, som sker genom handuppräckning med röstkort, bör lokalen indelas i
sektioner och två rösträknare ansvarar för varje sektion. Varje rösträknare lämnar sitt
röstresultat till ordföranden för rösträknarna, som i sin tur överlämnar det samlade resultatet
till kongressordföranden.
Vid sluten omröstning används särskilda röstsedlar vilka delas ut av rösträknarna i respektive
sektion. Röstlängden delas i fyra delar och fyra mottagningsplatser organiseras och bemannas
med vardera två rösträknare.
En rösträknare avstämmer med röstlängden och kontrollerar röstkortet. Ordföranden för
rösträknarna övervakar proceduren. Efter avslutad röstning tar ordföranden hand om
röstsedlarna och samlar rösträknarna i ett därför avsett rum, varefter röstsammanräkning
börjar.
Rösträknarna indelas i fyra grupper med två personer i varje.
En person i rösträkningsgruppen läser namn och den andra stämmer av och noterar. Under
hela tiden är ordföranden för rösträknarna med och övervakar. Efter röstsammanräkningen ska
ett enkelt protokoll upprättas. Protokollet undertecknas av samtliga rösträknare och
överlämnas till kongressordföranden. Det totala antalet avgivna röster ska anges.
När rösträknarna har fullgjort sitt uppdrag och resultatet tillkännagivits ska röstsedlarna
förvaras i förseglat kuvert signerat av rösträknarna. Varje röstsedel, som upptar minst en på
kongressen nominerad person, ska anges som godkänd.
Som nominerad räknas de personer som tillkännagivits av kongressordföranden enligt antagen
förhandlingsordning.
Ordföranden för rösträknarna bör snarast efter valet samla rösträknarna till information om
röstningsförfarandet.
Eventuella anmärkningar beträffande rösträkningsförfarandet ska göras på kongressen i
samband med tillkännagivandet av rösträkningsresultatet.
Ordföranden för rösträknarna har i övrigt under kongressen i uppdrag att förbereda
huvudförslag till de val som valberedningen inte lämnat huvudförslag till.

