Förbundsstyrelsens förslag till

Dag-, arbets- och
kongressordning

Ung Vänsters 48:e Kongress
25 - 28 maj

Förslag till dagordning
§1		
Kongressens öppnande
		a) Öppningsceremoni
		
b) Kongressens behörighet
c) Fastställande av ombudslängd
§2
Fastställande av dag-, arbets- och kongressordning
		a) Dagordning
		b) Arbetsordning
		c) Kongressordning
§3
Mötestekniska val
		a) Ordförande
b) Sekreterare
c) Rösträknare
d) Justerare
e) Redaktionskommittéer
§4

Nomineringarnas avslutande

§5

Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk berättelse

§6

Revisorernas berättelse

§7

Frågan om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen

§8

Behandling av principprogram

§9

Behandling av stadgar

§10

Val
a) Förbundsordförande
b) Förbundsstyrelse
c) Kommittéer
d) Revisorer
e) Valberedning

§11

Behandling av förslag till verksamhetsplan

§12

Behandling av förslag till klimatpolitiskt dokument

§13

Behandling av allmänna motioner

§14

Uttalanden

§15

Kongressens avslutande

Förslag till arbetsordning
Torsdag 25 maj
14:00-15:30
15:30-17:00
17:00-18:00
18:00-18:30
18:30-20:00
20:00-22:00

Ankomst och incheckning
Könsseparatistiska träffar
§1-4 Öppnande, formalia m.m.
§14 Uttalanden
Middag
§12 Klimatpolitiskt dokumen

Fredag 26 maj
08:30-10:30
10:30-11:30
11:30-12:30
12:30-14:00
14:00-15:30
15:30-16:30
16:30-18:30
18:30-20:00
20:00-22:00

§12 Klimatpolitiskt dokument
§5-7 Verksamhetsberättelse – ansvarsfrihet
§9 Stadgar
Lunch
§8 Principprogram
Kongresseminarium
§11 Verksamhetsplan
Middag
§11 Verksamhetsplan

Lördag 27 maj
08:30-10:00
10:00-10:30
10:30-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-17:00
17:00-

§11 Verksamhetsplan forts.
§10a Val av förbundsordförande
§10b Val av ordinarie ledamöter till förbundsstyrelsen
Lunch
§10b Val av suppleanter till förbundsstyrelsen
§13 Allmänna motioner
§10c-e övriga val
Kongressfest

Söndag 28 maj
09:00-10:00
10:00-12:00
12:00-13:00

§10 Reservtid
§14 Uttalanden
§15 Kongressens avslutande

Förslag till kongressordning
KONGRESSENS OFFENTLIGHET
Kongressens förhandlingar är öppna för alla medlemmar i mån av plats. Om det föreligger särskilda skäl
kan kongressen besluta om att stänga förhandlingarna för åhörare under en speciell punkt eller neka personer att närvara.
YTTRANDE- FÖRSLAGS- OCH RÖSTRÄTT
Yttrande och förslagsrätt har ombud och förbundsstyrelsens ledamöter. Revisorer, kommitté- och valberedningsledamöter som inte är valda till ombud har yttrande- och förslagsrätt under sina respektive punkter på
dagordningen. Endast ombud deltar med rösträtt.
YRKANDEN
Alla yrkanden ska lämnas skriftligen till presidiet. Särskilda yrkandeblanketter ska finnas tillgängliga i
kongressalen. Presidiet kan tillåta muntliga yrkanden i enklare ordningsfrågor. Endast yrkanden som berör
de dokument som behandlas, motioner eller motionssvar eller i övrigt anknyter till dagordningens punkter
tas upp till behandling.
ATT BEGÄRA ORDET
Den som vill delta i debatten begär ordet på särskild blankett som ska finnas tillgänglig i kongressalen.
TALARORDNING
Den som begär ordet första gången i en debatt går före de som talat tidigare. De som begär ordet andra
gången i en debatt går före de som talar för tredje gången osv. Följande tidsbegränsningar gäller för debattinlägg: Inlägg 3 min, Replik 1 min, Kontrareplik 30 sek, plädering 90 sek. Kongressen kan besluta om
ytterligare talartidsbegränsningar.
REPLIK
Replik kan begäras vid direkt angrepp och då man nämnts vid namn. Presidiet beslutar om replik och vid
givet tillfälle kontrareplik och ska vara restriktiva i sin bedömning.
OMRÖSTNING
Alla omröstningar sker med acklamation om inte något ombud begär eller presidiet föreslår annorlunda. Val
genomförs med röstsedlar enligt stadgarna.
RESERVATION
Reservation ska lämnas in skriftligt till presidiet i anslutning till det beslut som reservationen gäller. Reservation kan inte lämnas in efter kongressens avslutande.
FRÅNVARO
Den som har giltiga skäl att lämna kongressen en längre stund ska först anmäla detta till presidiet via delegationsledningen.
SUPPLEANTER
Om ett ordinarie ombud av giltiga skäl inte kan vara ombud ersätts ombudet av en suppleant. Endast den
som är vald suppleant kan träda in som ersättare. Suppleantens inträde anmäls till presidiet av delegationsledningen. Den som varit ordinarie ombud och ersatts av suppleant kan inte återta sin plats.
ARBETSORDNING
Om en dagordningspunkt överskrider sin angivna tid ger presidiet förslag på förändringar i arbetsordningen.

