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Arbetsordning och praktisk information 

Ledarnas kongress 2022 

Ledarnas kongress genomförs den 31 maj till den 2 juni 2022 på Uppsala Konsert & 

Kongress i Uppsala. Kongressen öppnas den 31 maj klockan 11.00 med registrering från kl. 

9.00. Mer information om Uppsala Konsert & Kongress hittar du här.  

Boende är bokat för de som har anmält det på Radisson Blu Hotel, Stationsgatan 4, Uppsala. 

Mer information om hotellet hittar du här.  

Kongressens arbetstider 

Tisdagen den 31 maj, klockan 11.00 – ca 17.00 

Onsdagen den 1 juni, klockan 9.00 – ca 17.00 

Torsdagen den 2 maj, klockan 9.00 – ca 15.00 

Mötet 

Kongressen är Ledarnas högsta beslutande organ. Kongressen sammanträder enligt 

Ledarnas stadgar vartannat år. 

Kongressen väljer ny förbundsstyrelse, tar ställning till om förbundsstyrelsen ska beviljas 

ansvarsfrihet, beslutar om Ledarnas stadgar, om förbundsavgift, hanterar motioner, med 

mera. En viktig funktion är att kongressen beslutar om Ledarnas övergripande 

förbundspolitiska program. 

Offentlighet 

Kongressens förhandlingar är offentliga såvida inte kongressen beslutar om annat. 

Hela kongressen filmas och ljudupptas. Stora delar av kongressen kommer även att 

direktsändas över internet för att medlemmar ska kunna ta del av mötet. 

Handlingar 

Under mötet kommer vi att använda oss av en teknisk lösning för registrering, omröstning 

och begäran av ordet, alla handlingar distribueras och hanteras elektroniskt. Den 31 mars 

finns handlingarna tillgängliga.  

https://www.ukk.se/
https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-uppsala?cid=a:se+b:gmb+c:emea+i:local+e:rdb+d:nob+h:SEARN2
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Inför mötet får du inloggningsuppgifter skickade till dig så att du kan logga in i mötessystemet 

från valfri dator eller läsplatta och ta del av möteshandlingarna. Du kan redan då börja skriva 

in yrkanden, nominera och begära ordet. 

När du anländer till kongressen kommer du att tilldelas en iPad som är uppkopplad mot ett 

trådlöst nätverk i möteslokalen. Under mötet använder du alltså inte din egen medhavda 

dator eller läsplatta. Genom att logga in med dina inloggningsuppgifter i denna så är du 

registrerad på mötet och kommer in i samma mötesmiljö som du redan gjort dina 

förberedelser i. 

Deltagare 

Enligt Ledarnas stadgar består kongressen av förbundsstyrelsen och kongressombud. Varje 

förening representeras av ett ombud för varje påbörjat tusental medlemmar. Antalet ombud 

fastställs den 1 januari samma år som kongressen äger rum. Dessutom närvarar revisorerna, 

som har yttrande- och förslagsrätt. 

Begära ordet 

När du som kongressombud önskar yttra dig under förhandlingarna begär du ordet på din 

läsplatta. Ditt namn kommer då upp på talarlistan som också visas på storskärm i salen. 

Förbundsstyrelsens ordförande, förbundsstyrelsens ledamöter, VD och förbundssekreteraren 

har rätt att bryta talarlistan och kan omedelbart erhålla ordet. 

Anföranden 

Alla anföranden, även mycket korta, måste ske i mikrofon eftersom förhandlingarna spelas in 

och webbsänds.  

Framläggande av yrkanden i sakfrågor samt reservationer 

För att det ska vara helt klart vad som avses, ska förslag i sakfrågor lämnas in skriftligt till 

mötespresidiet före eller i samband med anförandet. Yrkanden skriver du in med hjälp av din 

läsplatta eller i förväg via en dator. Presidiet tar inte upp muntliga förslag till beslut.  

Om du inte kan acceptera ett beslut kan du reservera dig till protokollet. Reservationer 

anmäls till kongresspresidiet innan nästa punkt påbörjas. Om du önskar motivera din 

reservation lämnar du in den skriftligt innan kongressens slut. 

Motionsbehandling 

Vid motionsbehandling är förbundsstyrelsens yttrande (svar) huvudförslag. För att det ska 

anses finnas ytterligare förslag måste det yrkas från talarstolen. Tilläggsyrkanden kan bara 

läggas till styrelsens förslag. Helt nya förslag kan inte behandlas. 
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Beslut och omröstningar 

Beslut fattas genom så kallad acklamation, d v s genom ja- eller bifallsrop om inte 

rösträkning/votering begärs eller mötespresidiet bedömer att rösträkning är nödvändig.  

Votering (rösträkning) genomförs i första hand som försöksvotering, d v s handuppräckning. 

Kongresspresidiet avgör då vilket förslag som vunnit. Om det krävs eller begärs sluten 

omröstning genomförs denna med hjälp av läsplattorna. 

Majoritetsregler 

Omröstning avgörs med enkel majoritet om stadgarna inte föreskriver annat. För att 

kongressen ska kunna fatta beslut om förändring av Ledarnas stadgar krävs två tredjedelars 

majoritet av samtliga avgivna röster.  

Beredningsutskott 

De förslag till beslut som kongressen har att utgå ifrån under förhandlingarna är förbundssty-

relsens förslag till beslut. Kongressen kan antingen fatta beslut direkt eller fatta beslut om 

remiss till utskott för att ytterligare bereda en fråga innan den avgörs. 

För att en fråga ska kunna remitteras till utskott måste det ha framförts yrkande om ett annat 

beslut än det förbundsstyrelsen föreslagit, samt yrkande och beslut om remiss. 

Om kongressen fattar beslut om remiss till utskott bordläggs den dagordningspunkten tills 

utskottets förslag behandlas.  

Efter behandling i utskott kvarstår bara utskottets förslag. För att den ursprungliga motionens 

yrkande eller förbundsstyrelsens förslag ska ställas under proposition krävs ett förnyat 

yrkande om detta i plenum. Beredningsutskottet föreslås bestå av sju ledamöter och väljs av 

kongressen. Till sin hjälp har utskottet två sekreterare från Ledarnas kansli. 

Nomineringar till val 

Under punkten val kommer valutskottet att föredra sina förslag. För att föreslå andra 

personer än de som valutskottet arbetat fram måste du nominera dessa från talarstolen på 

kongressen. Du kan då endast nominera ur de namn som inkommit till valutskottet inom den 

av stadgarna föreskrivna nomineringstiden. 

Permission 

Permission beviljas endast av kongressens ordförande. Ombud som önskar permission ska 

skriftligen begära detta. Tidpunkten för önskad permission ska anges. 

Helpdesk 
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Under kongressen kommer det att finnas en bemannad helpdesk, dit man kan vända sig 

med frågor av olika slag.  

Resor 

För minsta möjliga miljöpåverkan, och i enlighet med Ledarnas resepolicy, ber vi dig att i 

första hand resa till Uppsala med tåg. Hotellet ligger i anslutning till tågstationen. Även 

Uppsala Konsert & Kongress, där kongressen hålls, ligger inom ett par minuters promenad 

därifrån. 

Resor bokas genom resebyrån Amex på telefon 08-501 638 50 eller SE.Travel@amexgbt.com 

Uppge att resan gäller Ledarnas kongress och kostnadsställe 610. 

Reseersättning 

När Ledarna kallar förtroendevald till aktivitet, möte eller liknande har denne rätt till ersättning 

för förlorad arbetsförtjänst.  Kongressens kostnadsställe är 610. 

För att få ersättning skall ett av nedan skickas till kansliet:  

1. Intyg från arbetsgivare som specificerar datum för närvaro och vilket belopp som kommer 

att dras från lön. eller:  

2. Lönespecifikation där frånvarodatum och belopp framgår. 

Reseräkningen finner du här: 

 https://www.ledarna.se/globalassets/dokument/reserakning-ledarna.pdf 
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