Kongressintroduktion

Vad är Svenska FN-förbundets kongress?
FN-förbundets kongress är organisationens högsta beslutande organ. Den hålls vart tredje år, vanligtvis
under helgen före midsommar. Kongressen fattar viktiga beslut om organisationens verksamhet och
inriktning och utser bland annat ordförande och styrelseledamöter för de kommande tre åren.
Vilka deltar?
Varje FN-förening, FN-distrikt och ansluten riksorganisation får skicka ett ombud till kongressen.
Ombuden har rösträtt, yttranderätt och förslagsrätt. Föreningar, distrikt och riksorganisationer kan också
skicka en eller flera observatörer. Dessa får inte rösta eller lägga förslag men har rätt att yttra sig när det
gäller deras egna motioner.
Andra närvarande under kongressen är bland annat förbundsstyrelsen, valberedningen och personalen
vid FN-förbundets kansli. Alla ska registrera sig direkt när man anländer till kongressen.
Vilka leder kongressen?
Kongressen leds av det så kallade presidiet. Det består av två ordförande som turas om att leda
förhandlingarna och av två sekreterare som ansvarar för att föra protokoll.
Vad står på dagordningen?
Först avverkas praktiska frågor som hur kongressen ska arbeta och vilka som gör vad. Därefter tittar man
på den gångna treårsperioden och hur ekonomin har skötts (vilket framgår av årsredovisningarna). Om
allt ser bra ut beviljas förbundsstyrelsen ansvarsfrihet, vilket innebär att styrelsens arbete godkänns och
att ingen i efterhand kan klaga på det.
Efter detta följer en serie dagordningspunkter som handlar om den kommande treårsperioden. Riktlinjer
för verksamheten i form av ett måldokument fastställs liksom en övergripande budget. Därefter kommer
viktiga personval av bland annat ordförande och styrelseledamöter. Efter detta följer
motionsbehandlingen som är den allra mest omfattande dagordningspunkten. Till sist avhandlas
resterande frågor, bland annat sådant som förbundsstyrelsen anmält till kongressen.
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Hur går motionsbehandlingen till?
En av de personer som har skrivit en motion (ett förslag) till kongressen erbjuds att gå fram till talarstolen
för att presentera den muntligt. Därefter kommer en representant för styrelsen fram och berättar hur
styrelsen tycker att kongressen ska ställa sig till motionen. Efter detta släpps debatten fri vilket innebär att
alla som har yttranderätt kan vara med och diskutera. Ordet begärs genom att fylla i en lapp som
överlämnas till presidiet. En person som går upp i talarstolen ska helst avsluta sitt anförande med att
antingen yrka bifall eller yrka avslag på förslaget, det vill säga ange om man tycker att kongressen ska
rösta för eller emot det. Under debatten går det bra att lämna in förslag till presidiet gällande den motion
som diskuteras. Man kan till exempel anmäla ett motförslag eller tilläggsförslag.
När debatten om en motion har avslutats närmar vi oss beslut genom omröstning. Presidiet sammanfattar
då alla lagda förslag och berättar hur omröstningen ska gå till (propositionsordningen). Är det flera olika
förslag frågar mötesordförande om propositionsordningen är uppfattad. Därefter går man till beslut.
Röstning sker i regel genom acklamation, det vill säga ja-rop. Ordföranden frågar om ett förslag (ett så
kallat yrkande eller att-sats) kan bifallas, och de som är för förslaget ropar då tydligt ”ja”. Därefter frågar
ordföranden om förslaget ska avslås, och då är det dags för de som är emot förslaget att ropa ”ja”. Man
ska aldrig ropa ”nej”. Ordföranden säger sedan ”jag finner att kongressen har bifallit/avslagit att-satsen”
och slår klubban i bordet för att markera att ett beslut har tagits.
Om det är oklart vilken grupp som är störst – den som vill bifalla eller den som vill avslå – ska man skynda
sig att ropa ”votering” innan ordföranden har slagit klubban i bordet. Då görs röstningen om genom att
alla ombuden i stället för att ropa ”ja” håller upp sina röstkort.
Om det behövs kan rösträknarna kallas in och räkna korten. Det kan ske antingen på begäran av
kongresspresidiet eller genom att något av ombuden ropar ”rösträkning” när kongressordförande har sagt
hur hen uppfattade utslaget av voteringen.
Sluten votering kan begäras vilket innebär att man röstar anonymt med hjälp av hopvikta lappar som
lämnas på anvisad plats. Sluten omröstning tillämpas normalt vid personval. Den som starkt ogillar ett
beslut kan lämna in en skriftlig reservation till presidiet i direkt anslutning till beslutet.
Normalt får inlägg i debatten vara högst tre minuter långa. Presidiet kan begränsa talartiden ytterligare.
Ordningsfråga
Om man har en viktig synpunkt på hur mötet genomförs ropar man ”ordningsfråga” och går då före i
talarordningen. Det kan handla om att man vill yrka streck i debatten, har synpunkter på i vilken ordning
ordföranden ställer förslag mot varandra eller har en viktig sakupplysning att lämna.
Förhandlingsordningens regler på kongressen, bl a om valen
Vid kongressens inledning antas också en förhandlingsordning (även benämnd arbetsordning). Den
innehåller regler som kan vara utmärkta att ha läst igenom om man är ombud eller intresserad observatör
på kongressen och vill ha en djupare kunskap än vad som presenteras i denna introduktion.
En viktig del av förhandlingsordningen gäller regler runt genomförandet av val till en rad
förtroendeuppdrag. I enlighet med den föreslagna förhandlingsordningen är det t ex inte tillåtet att på
plats på kongressen lämna in nya förslag till ordförande- och styrelseposter.
Observera också att de kandidater som varit nominerade inte automatiskt är valbara på kongressen. De
som valberedningen föreslår kongressen att välja ingår i valberedningens förslag. Men för att övriga
kandidater ska kunna väljas krävs att något ombud väcker deras namn som motförslag till
valberedningens förslag på plats. Detta görs enkelt genom att ombudet fyller i sina önskemål på en
ärendelapp och lämnar den till kongresspresidiet senast kl 13.45 på lördagen.
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