Förbundsstyrelsen föreslår följande arbets-, besluts- och valordning
för behandling av ärenden på extra kongressen.

Kongressens längd

Kongressen pågår från 30-31 maj 2016. Extra kongress startar kl.10.15
och avslutas i samband med lunch.
Tidsschema

Tidsschema för kongressen återfinns i bilaga till denna arbetsordning.
Permission

Om ombud inte har tillfälle att närvara vid viss del av kongressförhandlingarna ska frånvaro samt återkomst anmälas till en av
kanslichefen utsedd permissionsansvarig. Permissionsansvarig
tillsammas med mötespresidiet upprätthåller aktuell röstlängd i
mötessystemet. Det är viktigt att ombud loggar ut respektive loggar in i
mötessystemet vid frånvaro respektive återkomst.

Genomförande

Extra kongress behandlar det bordlagda förslaget till stadgar och
diskussioner inom området genomförs i plenum.
Motionshantering

Kongressen har att besluta motionerna enligt följande fyra svarsalternativ
Bifall (ja)

Extra kongressen beslutar i enlighet med motionens attsats/er

Besvarad (ja, vi Extra kongressen delar motionärens intentioner. Med
gör redan detta) hänvisning till befintligt förslag i förslag till stadgar anses
motionärens intentioner redan ha uppfyllts på ett eller annat
sätt. Det kan också gälla motioner om sådant Unionen inte
rår över och därför inte kan besluta genomföra.
Beaktad (Bra
idé, vi gör inte
exakt så utan
på något annat
sätt)

Extra kongressen ställer sig bakom intentionerna i motionen
alternativt någon eller några delar av att-satserna men vill
inte ändra stadgarna så som motionen föreslår.

Avslag (Nej)

Extra kongressen anser att motionen inte skall påverka
förbundets stadgar under kongressperioden.

Anförande, förslag och yrkande

Begäran om ordet sker via mötessystemet. Alla anföranden framförs från
talarstolen. Förslag och yrkanden ska vara skriftliga och registreras i
mötessystemet. Talartiden vid första inlägget på en dagordningspunkt är
3 minuter och därefter 1 minut. Begränsningen gäller inte vid en
föredragning av förbundsstyrelsen eller de av förbundsrådet valda
utskottens föredragande.

Föredragande

Replik på debattinlägg, som rör en direkt fråga på det egna anförandet
eller om anförandet uppenbart missuppfattas av annat ombud, görs
genom mötessystemet.
Ordningsfråga, bryter talarordningen och kan endast röra formerna kring
mötet eller sakupplysning, görs genom mötessystemet.
Protokoll

På extra kongressen förs beslutsprotokoll. Hela mötet spelas också in på
ljudfil som sparas på Unionens förbundskontor. Ombud kan begära att få
ta del av ljudfilerna.

Ombud

Som ombud på extra kongressen kan endast de av regionerna valda
ombuden eller suppleant, förbundsrevisorer och
förbundsstyrelseledamöter fungera.

Ärenden för beslut

Ärenden som utan att vara upptagna på dagordningen kan tas upp för
beslut om det gäller:
Nya ärenden som beslutas med 2/3 majoritet (dock minst 174 ledamöter)
Uttalanden

Ordningsfrågor (endast frågor som rör formerna kring mötet exempelvis
tidsbegränsning, streck, propositionsordning och ajournering)
Beslut

Beslut fattas i första hand genom acklamation, i andra hand genom
handuppräckning. Begäran av räkning görs muntligt och genomförs i
mötessystemet.
Kvalificerad majoritet

Vid ändring av stadgar krävs att minst två tredjedelars majoritet av de
närvarande röstar för förslaget.

Reservationer

Reservation med anledning av något av extra kongressens beslut ska
vara skriftlig och lämnas till extra kongressens presidium. Anmälan om
reservation ska ske i samband med beslut och protokollföras.
Inlämnande av reservation, med angivande av den eller de som stödjer
reservationen, ska lämnas innan extra kongressens slut. Reservation
som lämnas in efter extra kongressens avslutande förs inte till
protokollet.

Valberedningens förslag

Valberedningen förelägger extra kongressens förslag till kandidater för
valen.
Valbarhet till utskott

Till utskott och mötesfunktionärer är alla ombud till extra kongressen
valbara. Till sekreterare i utskott kan tjänsteman i förbundet väljas.
Absolut majoritet

Vid val gäller att den som erhåller mer än hälften av avgivna och
godkända röster är vald. Uppnås inte detta sker omval mellan de
kandidater som erhållit högsta röstetal. Högst två kandidater får kvarstå
för varje återstående mandat. Vid lika röstetal avgör lotten.

Sluten omröstning

Vid begäran om sluten omröstning görs detta i mötessystemet. För
valpunkt presenteras en förteckning över samtliga valbara kandidater i
systemet.

