
Förbundsstyrelsens förslag till 

Arbetsordning 
Detta är ett urval av intressanta delar att ha med i en arbetsordning. Till 

kongressen kommer det finnas förslag på en komplett arbetsordning inklusive 

ordlista och förhandlingsprogram.  

Bakgrund 
För första gången ska vi tillsammans genomföra en digital kongress – vilka möjligheter till 

utveckling det erbjuder!  

Kongressen 2021 kommer bli fantastisk, annorlunda och fylld av demokrati – men på ett 

annat sätt än vad vi är vana. Arbetsordningen med tillhörande förhandlingsprogram kommer 

därför skilja sig från de kongressen vi är vana vid.  

Förbundsstyrelsen presenterar här sina tankar om kongressens upplägg, både i mer 

beskrivande termer utifrån vad som planeras och konkreta saker som väntas regleras i en 

arbetsordning.  

I remissen för arbetsordning samlar vi in olika tankar och förslag om hur vi kan genomföra 

bästa tänkbara kongress, både det som är inspel till planeringen och det som antas av 

kongressen. Allt nedan ska alltså inte läsas som något som kongressen ska ta beslut om i en 

formell arbetsordning, men likväl intressant att få medlemmars synpunkter på.  

 

  



Förbundsstyrelsens förslag till Arbetsordning 
Centrala ord 

• Asynkron: Ett möte där deltagarna inte behöver göra saker samtidigt (t.ex. lägga 

förslag eller rösta).  

• Synkron: Ett möte där deltagarna gör saker samtidigt.  

• Påverkanstorg: En digital, asynkron textbaserad plattform där förslag läggs, 
diskussioner förs och beslut fattas. Påverkanstorget sker i plattformen VoteIT.  

• Plenum: En digital, synkron muntlig diskussion med bild och ljud. Dess upplägg 
liknar en fysisk kongress med talarstol och medlemmar som begära ordet. Plenum, 

genomförs med videotjänsten Zoom. 

Medlemsinflytande inför kongressen 
Kongressen 2021 har inga utskott eller beredningsgrupper. Under hela våren genomförs 

istället en remissrunda, så kallade Tankekvällar, öppna seminarier, diskussioner i Facebook-

gruppen IOGT-NTO Diskussion där alla medlemmar kan delta samt diskussionspass för 

ombuden om olika ärenden veckorna innan kongressen.  

Handlingar  

Alla kongresshandlingar finns tillgängliga digitalt från den 8 juni. Samtidigt öppnar 

påverkanstorget och det går att diskutera förslagen.   

Medlemmens rättigheter  
Enligt IOGT-NTO:s stadgar § 2:5 har alla medlemmar i IOGT-NTO har närvaro- och 

förslagsrätt. Ombud har rösträtt. Därmed har alla medlemmar i IOGT-NTO-rörelsen rätt att 

delta i påverkanstorget (VoteIT) och i plenum (Zoom). 

Diskutera  
Alla frågor kommer att diskuteras och beslutas i påverkanstorget Diskussionerna i olika 

ärenden pågår parallellt och beslutas i omgångar. Några ärenden diskuteras i plenum.  

Förhandlingsprogram 
Kongressen fastställer ett förhandlingsprogram. Där framgår vilka frågor som ska diskuteras 

i plenum samt i vilken ordning olika förslag ska hanteras i respektive beslutsomgång i 

Påverkanstorget. Se Omröstningar nedan. 

Lägga förslag  
Alla förslags läggs skriftligt i påverkanstorget. Förslag kan presenteras i plenum men blir ett 

formellt yrkande först när det lagts in av förslagsläggaren i påverkanstorget. Som regel är det 

förslagsstopp en timme innan en omröstning börjar.  

Mötesstöd  
Under kongressveckan finns ett mötesstöd som kan hjälpa ombud eller andra medlemmar att 

formulera förslag samt teknisk support för att använda de plattformar som kongressen sker 

på. 



Plenum 
Plenum är öppen för alla att lyssna på och delta i. De spelas även in för den som vill kolla i 

efterhand. I plenum gäller talarlista och talartid om 2 minuter. Den som tidigare inte talat 

har företräde.   

Omröstning  
Omröstningar görs i påverkanstorget och pågår generellt i minst 20 timmar. Undantag kan 

förekomma och ska tydligt aviseras av mötespresidiet. Omröstningar sker i omgångar med en 

eller flera ärenden t.ex motioner, stadgar, strategisk inriktning). Resultatet från 

omröstningen visas när omröstningsomgången är avslutad.  

Beslutsmetoder  
Vid beslut med två förslag som står mot varandra fattas beslut med enkel majoritet.  

Vid beslut där flera förslag behöver slås ut för att hitta ett vinnande förslag 

används Schulze-metoden. Metoden innebär att varje ombud rankar förslagen. Besluten 

fattas alltså inte i flera steg (som under en så kallad kontrapropositionsvotering då beslut tas 

i flera steg lett av mötesordföranden) utan alla förslag ställs mot varandra samtidigt.  

Vid val och där det finns fler kandidater än valbara platser används metoden Skotsk STV. 

Det innebär att alla kandidater listas i en lista och alla ombud röstar genom att rangordna 

valfritt antal kandidater.  

Mötesordförande avgör utifrån de förslag som lagts vilken beslutsmetod som är bäst 

lämpad.   

 


