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Arbetsordning och praktisk information 
 

Ledarnas kongress 2016 
Ledarnas kongress 2016 genomförs den 25-26 maj på Clarion Sign Hotel i Stockholm. 
Kongressen öppnas den 25 maj klockan 10.00 med registrering från kl 09.00. Den 26 maj 
beräknas kongressen avslutas senast klockan 17.00. Vägbeskrivning och mer information 
hittar du här:  

https://www.nordicchoicehotels.se/clarion/clarion-hotel-sign/ 

Mötet 
Kongressen är Ledarnas högsta beslutande organ. Kongressen sammanträder enligt 
Ledarnas stadgar vartannat år. 

Kongressen 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 plattform. 

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. 

Handlingarna 
Under mötet kommer vi att använda oss av samma tekniska lösning som på kongressen 
2014 för registrering, omröstning och begäran av ordet. Alla handlingar kommer att 
distribueras och hanteras elektroniskt. Den 23 mars 2016 finns handlingarna tillgängliga. 
Under april kompletteras de med verksamhetsberättelse och årsredovisning.  

Inför mötet får du inloggningsuppgifter skickade till dig så att du kan logga in i mötessystemet 
från valfri dator eller iPad och ta del av möteshandlingarna. Du kan redan då börja skriva in 
yrkanden, nominera och t o m begära ordet. Instruktion för hur mötessystemet fungerar 
finner du här: https://www.youtube.com/playlist?list=PL7cDiZ-
MfDhw6dbCZsgPDJ6NyuPFJxm4o. 

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 iPad. 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. 

Deltagarna 
Enligt Ledarnas stadgar består kongressen av förbundsstyrelsen och branschföreningarna 
som representeras av ett ombud per påbörjat 1000-tal medlemmar. Antalet ombud per 
förening fastställs med medlemssiffrorna 1 januari som grund. Med på mötet är även 
revisorerna. Dessutom kommer ett antal anställda från Ledarnas kansli, de  

https://www.nordicchoicehotels.se/clarion/clarion-hotel-sign/
https://www.nordicchoicehotels.se/clarion/clarion-hotel-sign/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7cDiZ-MfDhw6dbCZsgPDJ6NyuPFJxm4o
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7cDiZ-MfDhw6dbCZsgPDJ6NyuPFJxm4o
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förbundsstyrelsesuppleanter som inte är där i egenskap av ombud och några observatörer 
att delta. 

Begära ordet 
När du som kongressombud önskar yttra dig under förhandlingarna, begär du ordet på din 
iPad. Ditt namn kommer då upp på talarlistan som också visas på storskärm i salen. 
Förbundsstyrelsens ledamöter, förbundsstyrelsens ordförande och VD 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, d v s förslag, skriver du in 
med hjälp av din iPad. 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. 

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 genom 
handuppräckning med röstkort. Kongresspresidiet avgör då vilket förslag som vunnit. Om det 
krävs eller begärs genomförs sedan en omröstning med hjälp av din iPad. 

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. Förbundsstyrelsen och kongressombuden har rösträtt. 

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 beredningsutskottet måste det ha framförts yrkande 
om ett annat beslut än förbundsstyrelsen föreslagit, samt yrkande och beslut om remiss. 

Om kongressen fattar beslut om remiss till utskott bordläggs den dagordningspunkten tills 
beredningsutskottets förslag behandlas.  

Efter behandling i beredningsutskottet kvarstår bara utskottets förslag. För att den 
ursprungliga motionens yrkande eller förbundsstyrelsens förslag ska ställas under 
proposition (gå att rösta på) krävs ett förnyat yrkande om detta i plenum. Beredningsutskottet 
föreslås bestå av nio 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 
skriftligen begära detta. Tidpunkten för önskad permission ska anges. 

Resor 
Ledarna står för dina konferens- och resekostnader. Ju tidigare du bokar desto bättre priser 
och fler biljetter/tider finns tillgängliga – så boka din resa redan idag! 

Att resa med tåg innebär avsevärt lägre miljöbelastning än bil eller flyg, därför ser Ledarna 
gärna att du väljer att åka med tåg.  

Resan bokar du genom att kontakta resebyrån CWT på telefon 060-600 61 00 eller via 
alfa.sdl.se@contactcwt.com, uppge kostnadsställe 610 och syfte kongressen samt kampanj 
958688 vid bokning av tågresor. 

Reseersättning 
Reseräkningar som gäller egna utlägg för resor samt förlorad arbetsförtjänst skickas till 
förbundet efter kongressen tillsammans med kvitton respektive intyg om förlorad 
arbetsförtjänst. Reseräkning för kongressen får du på plats, uppge kostnadsställe 610. 

 

 

 

  

mailto:alfa.sdl.se@contactcwt.com
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Open Space på kongressen 2016. 
 

Vilka kommer de viktigaste chefsfrågorna att vara 2018 och framåt? 

Arbetet med att utveckla Ledarnas nästa förbundspolitiska program, Idé och Framtid 2018, 
började redan på förbundsrådet i november 2015, nu är det dags för nästa steg. För att 
skapa förankring, engagemang och ägarskap för frågan i hela organisationen kommer en 
stor del av kongressen 2016 att användas för att diskutera vilka frågor som kommer att vara 
de viktigaste chefsfrågorna från 2018 och framåt. 

Kreativ och interaktiv metod  
Genom den demokratiska, interaktiva och kreativa mötesmetoden Open Space kommer du 
att få möjlighet att med stöd av processledd självorganisering lyfta relevanta frågor samt 
möta andra i dynamiska samtal. Resultatet under dagen blir ett viktigt underlag för förbundet 
i det fortsatta arbetet med Idé och Framtid fram till kongressen 2018.  

Om metoden Open Space 
Varför pågår de mest intressanta diskussionerna under fikapausen? Vad händer när 
människor får diskutera det som de verkligen brinner för? Vad skulle hända om vi utgick från 
att människor kan och vill engagera sig? Frågorna ställde sig Harrisson Owen, skaparen av 
Open Space i mitten av 1980-talet. Resultaten blev en inspirerande och effektiv mötesform 
som använts framgångsrikt över hela världen av grupper, företag, organisationer och hela 
samhällen. Plötsligt finns ett alternativ till klassiska gruppdiskussioner, talarstolar eller 
paneldebatter. Open Space gör det möjligt för grupper om 10-1000 personer att medverka i 
strategisk planering och organisering av lösningar på komplexa och aktuella frågeställningar. 
Mötesformen skapar också, som namnet anger, rum för öppenhet som låter alla komma till 
tals och bli hörda.  

En "lag" skapar dynamik 

Lagen om två fötter, eller Lagen om rörlighet, säger att om jag har hamnat i en 
diskussionsgrupp där jag känner att jag varken kan bidra eller få ut det jag förväntar mig, så 
är det tillåtet att gå vidare till nästa möte. När lagen följs så hamnar alla i slutändan i en 
grupp där man kan känna engagemang och inspiration.  

Följande faktorer är gynnsamma för ett Open Space 

• En fråga som upplevs som verkligt angelägen. 
• Hög grad av komplexitet som kräver en lösning. 
• Inga färdiga eller enkla svar som någon kan tänka ut på egen hand. 
• En mångfald av intressegrupper och hög delaktighet för de som berörs. 
• Hög grad av engagemang, eventuellt med potentiella intressekonflikter. 

 

 

 

Vad kan Open Space tillföra? 

• Alla viktiga frågor hamnar på agendan. 
• Alla deltagares kreativitet och kunskap tas tillvara.  



 

Förslag till kongressen på arbetsordning.docx 
 Sida 5 av 5 

• Diskussioner mellan intressenter som sällan möts ger nya lösningar. 
• Det ges utrymme att tänka utanför de traditionella ramarna.  
• Att vara med om en demokratisk lärprocess inspirerar.  
• Informella möten ger en ny gemensam grund för fortsatt samarbete.  
• Alla diskussioner under dagen dokumenteras i en rapport som alla får ta del av.  

 

Processledare 
Till vårt stöd har vi samhällsentreprenören och sociologen Angeli Sjöström Hederberg, 
Medlemsutveckling. Angeli har sin bakgrund i idéburna organisationer och i 
fackföreningsrörelsen. Som 24-åring startade hon eget företag och sedan dess har hon 
utbildat närmare 10 000 personer på teman ledarskap, medlemsengagemang och nyttan 
med mångfald. Hon arbetar också som affärsutvecklare för sociala entreprenörer. Angeli är 
författare till boken Medlemsmodellen - att rekrytera, aktivera och engagera medlemmar. 
Tidigare i år släppte Angeli sin andra bok Företagare & Förälder – visioner, vinst och 
vardagsliv. 

Läs gärna mer på www.medlemsutveckling.se 

Fundera redan nu 
Börja redan nu fundera på vad du vill lyfta som viktiga områden och sakfrågor för Ledarna i 
framtiden.  Vad tycker du är viktigt att ta med i vår nya förbundspolitiska plattform 2018? 
Dagens plattform hittar du här: http://www.ledarna.se/globalassets/om-ledarna/ide-och-
framtid/ide_och_framtid.pdf  Ta med dig dina tankar till kongressen. Vi ser fram emot 
spännande och dynamiska dagar. 

 

Annika Elias 

 

http://www.medlemsutveckling.se/
http://www.ledarna.se/globalassets/om-ledarna/ide-och-framtid/ide_och_framtid.pdf
http://www.ledarna.se/globalassets/om-ledarna/ide-och-framtid/ide_och_framtid.pdf
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