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Arbetsordning och praktisk information 
 

Ledarnas kongress 2020 
På grund av den pågående pandemin genomförs Ledarnas kongress 2020 digitalt den 21 
oktober. Kongressen öppnas klockan 10.00 och beräknas avsluta klockan 17.00. Checka 
gärna in i god tid. Det går bra att checka in i systemet från klockan 09.00. 
 
Vi kommer att använda oss av mötessystemet Easymeet, som vi använt oss av vid de senaste 
fysiska kongresserna. Redan när du fått kallelse och länk kan du börja skriva in yrkanden, 
nominera och begära ordet. 
 
Samtliga ombud kommer att erbjudas tillfällen för testkörning av mötessystemet, de äger rum i 
början av oktober. Detta framför allt för att säkerställa att den egna hårdvaran fungerar, 
uppkopplingen är tillräcklig samt att inga brandväggar skapar problem. 
 
Mötet 
Kongressen är Ledarnas högsta beslutande organ. Kongressen sammanträder enligt 
Ledarnas stadgar vartannat år. 
 
Kongressen 2020 tar ställning till om förbundsstyrelsen ska beviljas ansvarsfrihet, beslutar om 
principer för förbundsavgift, väljer valutskott samt hanterar motioner, med mera.  
 
Offentlighet 
Kongressens förhandlingar är offentliga såvida inte kongressen beslutar om annat. 
 
Kongressen fotograferas, filmas och ljudupptas. Stora delar av kongressen kommer även att 
direktsändas över internet för att medlemmar ska kunna ta del av mötet. 
 
Handlingar 
Handlingarna finns tillgängliga i mötessytemet Easymeet den 21 augusti. 
 
Deltagarna 
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, 
de har yttrande- och förslagsrätt.  
 
Röstlängden utgörs av de vid varje givet tillfälle inloggade kongressdeltagarna. 
 
Begära ordet 
När du som kongressombud önskar yttra dig under förhandlingarna begär du ordet på din 
läsplatta/dator. Förbundsstyrelsens ordförande, förbundsstyrelsens ledamöter, VD och 
förbundssekreteraren har rätt att bryta talarlistan och kan omedelbart erhålla ordet. 
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Framläggande av yrkanden i sakfrågor samt reservationer 
För att det ska vara helt klart vad som avses, ska förslag i sakfrågor lämnas in skriftligt i din 
läsplatta/dator före eller i samband med anförandet. Yrkanden skriver du in med hjälp av din 
läsplatta/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 i ett skriftligt yrkande samt ett muntligt 
anförande. Tilläggsyrkanden kan bara läggas till förbundsstyrelsens förslag. Helt nya förslag 
kan inte behandlas. 
 
Beslut och omröstningar 
Beslut fattas genom så kallad tyst acklamation det vill säga om du är emot måste du begära 
ordet och framföra det. 
 
Mötesordföranden ställer upp frågorna som förslag från förbundsstyrelsen (huvudförslag), och 
ställer sedan frågan: ”Någon däremot?” Är det då tyst så klubbar ordföranden beslutet. Se 
exempel. 

 
Exempel: 
Efter genomförd debatt beskriver mötesordföranden huvudförslaget och frågar 
sedan: 
- Jag föreslår att kongressen beslutar enligt förbundsstyrelsens förslag! Någon 
däremot? 
*Tystnad 
- Jag finner att kongressen beslutat enligt förbundsstyrelsens förslag! 
*Kort tankepaus 
*Klubbslag! 

 
Om någon begär ordet och lägger ett annat förslag så sätts en omröstning upp i 
mötessystemet. Votering (omröstning) genomförs i läsplattan/datorn.  
 
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. 
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Permission 
Permission beviljas endast av kongressens ordförande. Ombud som önskar permission ska 
begära detta. Tidpunkten för önskad permission ska anges.  
 
Support 
Från klockan 09.00 på kongressdagen kommer det att finnas en bemannad telefonsupport, dit 
man kan vända sig med frågor av olika slag. Telefonnummer: 018-54 24 23 
 
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst 
Reseräkningar som gäller egna utlägg för resor samt förlorad arbetsförtjänst skickas till 
förbundet efter kongressen tillsammans med kvitton respektive intyg om förlorad 
arbetsförtjänst. Intyget ska antingen vara en löneavi där det framgår förlorad arbetsförtjänst, 
alternativt ett intyg från lönekontoret där förlorad arbetsförtjänst för de specifika datumen 
framgår. Ange kostnadsställe 610. Länk till Ledarnas reseräkning finner du här: 
https://www.ledarna.se/4ad888/globalassets/dokument/reserakning-med-traktamente-ledarna-
2020.pdf  
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