Förslag till
• dagordning
• arbetsordning
• mötesordning

för kongressen 2020

Beslutsförslag till kongressens § 3

Partistyrelsen föreslår kongressen
att anta förslaget till dagordning
att anta förslaget till arbetsordning
att anta förslaget till mötesordning
att kongressen behandlar följande motioner:
E1-E37, C2, D4-D6, D18-D21, D23
att övriga stadgemotioner läggs till handlingarna
att utkastet till nytt partiprogram, inkomna programmotioner och avgående programkommissions svar på dessa överlämnas för kännedom till den tillträdande programkommissionen
att partiprogrammet tas upp till ny behandling på ordinarie programkongress 2024
att övriga motioner hänskjuts till den tillträdande partistyrelsen

Förslag till reviderad dagordning

1. Kongressens öppnande
2. Kongressens behörighet
3. Fastställande av dag- och arbetsordning
4. Val av kongressens funktionärer och redaktionskommitté
5. Partistyrelsens verksamhetsberättelse inklusive riksdagsgruppens rapport
6. Partistyrelsens ekonomiska rapport
7. Revisorernas berättelse
8. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående partistyrelsen
9. Europaparlamentsgruppens rapport
10. Avslutande av nomineringar till kongressens val
11. Programkommissionens rapport
12. Partistyrelsens förslag till strategidokument
13. Stadgefrågor
14. Kongressens val
a) Val av partiordförande
b) Val av partistyrelsens övriga ordinarie ledamöter
c) Val av partistyrelsens suppleanter
d) Val av programkommission
e) Val av ordinarie revisorer
f) Val av revisorssuppleanter
g) Val av valberedning
15. Kongressens avslutande

Förslag till arbetsordning
Lördag						
13.00-13.50

Öppningsprogram

13.50-14.30 Formalia och test av mötesteknik (inklusive beslut om dag- och
		arbetsordning m.m.)
14.30-15.50 Stadgefrågor rörande val/Verksamhetsberättelser/Nomineringstopp/
		Ansvarsfrihet
15.50-16.00

Rapport från Programkommissionen

16.00-16.30

Val av partiordförande

16.30-17.30

Matpaus

17.30-19.30

Inledning och debatt Strategidokumentet

19.30-20.30 Val av ordinarie ledamöter partistyrelsen
		

Söndag
09.00-09.05

Återsamling, välkommen igen

09.05-09.45

Val av suppleanter Partistyrelsen

09.45-10.15

Val av Programkommission, ordinarie revisorer

10.15-11.45

Debatt och beslut Strategidokumentet

11.45-12.00

Avtackning av avgående partiordförande

12.00-13.00

Matpaus (PS-möte med nyvalda partistyrelsen parallellt)

13.00-13.20

Avtackning av avgående PS-ledamöter och övriga förtroendevalda

13.20-14.00

Val av valberedning och revisorssuppleanter

14.00-14.20

Partistyrelsens stadgeförslag där de inte föreligger motioner

14.20-15.00

Avslutningsprogram

Förslag till mötesordning
Att lägga yrkande

Alla förslag – yrkanden – lämnas in via mötesverktyget. Partistyrelsens förslag kommer
i regel att vara huvudförslag. Undantag är då redaktionskommittén lämnar förslag. Det
innebär att du inte behöver yrka särskilt på dessa förslag – de kommer alltid att tas upp till
beslut.
Det är inte möjligt att ta upp helt nya förslag på kongressen, t.ex. ändringar i motioner. Redaktionskommittén har dock vissa möjligheter att föreslå nya formuleringar som jämkar
samman eller förtydligar liggande förslag.

Talarlista och talartid

Du begär ordet med hjälp av mötesverktyget, och med den kan du också stryka dig från
talarlistan.
Talartid
Första inlägg			
2 minuter
Andra inlägg			
1 minuter
Replik				1 minut
Pläderingar			1 minut
Partistyrelsen håller en inledning om sina förslag till beslut innan debatten påbörjas, som i
normalfallet är tidsbegränsad till 10 minuter. Inga slutord kommer att hållas.

Suppleanter för ombud

Skulle ett ombud bli sjukt, eller det händer något annat motsvarande,
kan en ersättare träda in istället. Det är däremot inte möjligt att göra upp om att ”dela” på
en ombudsplats. Oklarheter kring det överlämnas till presidiet för beslut.
Kongressdelegationerna anger redan innan kongressen i vilken ordning respektive delegations suppleanter skall träda in. När en suppleant trätt in istället för ett ordinarie ombud behåller hon eller han sin plats resten av kongressen. Det går inte att skifta fram och tillbaka.

Permission

Ombud som måste vara frånvarande under någon del av kongressen kan ansöka om permission hos sin delegationsledning. Eventuella tvister avgörs av presidiet. Under permissionen är ombudsplatsen vakant.

