
Ärende 06 a-b 

Förslag till 
Arbetsordning och förhandlingsprogram 
Under en digital kongress finns annorlunda förutsättningar, begränsningar och möjligheter 
jämfört med en fysisk kongress och detta ställer andra krav på en arbetsordning. Kongressen 
2021 genomförs i huvudsak på plattformen VoteIT och Zoom som komplement. 
 
Mötesordförandes mandat är något större vid en digital kongress än en fysisk kongress. Detta 
eftersom det är ohållbart att mötesordförande ställer löpande frågor till ombudsförsamlingen 
vad gäller om alla är redo att gå till beslut och om stöd finns för föreslagen 
propositionsordning. 
 
Inför att arbetsordningen antas vill förbundsstyrelsen belysa att det i § 2:5 Mötesrättigheter 
och beslutsformer våra stadgar framgår att En röst på fler eller färre personer än det antal 
som ska väljas, eller på någon som inte är nominerad till valet, är ogiltig. Det är en skrivning 
som funnits länge i stadgarna och framför allt är skapad utifrån ett upplägg där omröstning 
sker via tryckta valsedlar. Syftet är att undvika taktikröstande vid val.  
 
Modern teknik och väl etablerade och demokratiskt säkra omröstningsmetoder skapar nya 
förutsättningar vid val. Den metod som föreslås (Skotsk STV) är inte förenlig med våra 
stadgar då metoden bygger på att man rangordnar de kandidater man kan tänka sig utan 
begränsning till exakt det antalet poster som ska väljas. Förbundsstyrelsen menar att det är 
viktigt att kongressen använder sig av de bästa beslutsmetoderna och föreslår därför en 
arbetsordning som på den punkten strider mot våra stadgar.  
 
 
Kongressen föreslås besluta 
 
att anta arbetsordningen för kongressen 2021 samt 
att anta förhandlingsprogrammet för kongressen 2021. 
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