Handledning
Förberedelser, ombudsval, motionsskrivning, ordlista m. m.

Ung Vänsters 48:e Kongress
25 - 28 maj

Handledning till
Ung Vänsters
48:e kongress
Den 25-28 maj håller Ung Vänster kongress. Kongressen är förbundets högsta beslutande organ,
och hålls minst vart tredje år. På kongressen deltar valda ombud från förbundets alla distrikt, förbundsstyrelsen och övriga förtroendevalda. Men det är bara de valda ombuden som har rösträtt.
Årets kongress kommer att behandla en verksamhetsplan för förbundet, ett klimatpolitiskt dokument, och principprogram och stadgar. På kongressen väljer vi förbundsordförande, förbundsstyrelse, valberedning, revisorer, programkommitté och stadgekommitté.
Att vara ombud på Ung Vänsters kongress är ett fint och stort förtroende. Man har av sina kamrater
i distriktet fått förtroendet att representera dem, och vara med och bestämma vad Ung Vänster ska
vara i framtiden.
En kongress är förbundets största händelse, och för att den ska bli så bra som möjligt krävs det
ett noggrant förberedelsearbete som börjar i tid. Denna handledning syftar till att vara ett stöd för
arbetet med kongressförberedelserna i klubbar och distrikt.

Studier inför kongressen
Det är en grundläggande interndemokratisk rättighet för alla våra medlemmar att förstå hur vår
organisation fungerar, och känna till våra ideologiska utgångspunkter. Att se till att detta blir verklighet är ett viktigt ansvar för alla våra klubb- och distriktsstyrelser.
Det är viktigt att alla nya medlemmar får bra koll på vår teori, men också att de känner till hur den
interndemokratiska strukturen fungerar. Se till att ta upp kongressen och vad de har för rättigheter
och möjligheter att påverka förbundets högsta beslutande organ. Förbundsstyrelsen kommer gärna
till er klubb och pratar om kongressen och våra dokumentförslag.

Nominera
På kongressen kommer vi att välja vilka som ska leda förbundet under de närmsta åren. Vi kommer att välja en förbundsordförande och förbundsstyrelse. Vi ska också utse vilka som ska ta fram
förslag på stadgeändringar och ändringar i principprogrammet till nästa kongress, det vill säga
en stadgekommitté och en programkommitté. Därutöver kommer vi också att välja revisorer som
ska granska förbundsstyrelsen, och en ny valberedning som bereder valen som ska genomföras på
nästa kongress.
Nomineringar till valen av förbundsordförande, förbundsstyrelse, stadgekommitté, programkommitté och revisorer skickas till valberedningen@ungvanster.se. Det är alltid bra att i förväg fråga
den man nominerar, om han/hon är beredd att ställa upp. Nomineringar till valberedning skickas
till info@ungvanster.se.

Viktiga datum
Januari
On 25 Kongressförslag senast tillhanda
Mars
To 16

Motionsstopp

April
To 13

Sista dag att rapportera in ombud

Lö 22
Sö 23

Ombudsträffar Norra, Södra
Ombudsträffar Norra, Södra

To 17

Motioner och motionssvar tillhanda

Lö 29
Sö 30

Ombudsträffar Västra, Bergslagens
Ombudsträffar Västra, Bergslagens

Maj
Lö 6
Sö 7

Ombudsträff Östra
Ombudsträff Östra

To 25
Fr 26
Lö 27
Sö 28

Kongress
Kongress
Kongress
Kongress

MOTIONER
Motioner är ändringsförslag
Alla medlemmar och klubbar har rätt att skicka motioner till kongressen. Motioner innebär ändringsförslag i något av de föreslagna dokumenten, och skrivs på ett särskilt sätt. Motioner på
verksamhetsplanen kommer att besvaras av förbundsstyrelsen, medan motioner på principprogrammet och stadgarna kommer att besvaras av program- respektive stadgekommittén och av
förbundsstyrelsen. Det är bara de ändringsförslag som finns i motioner som kommer att diskuteras
på kongressen.
Förbundsstyrelsens förslag till dokument och de respektive kommittéernas eventuella förslag till
ändringar i stadgar och principprogram kommer att skickas ut i slutet av januari. Sista dag att
skicka in motioner är den 16 mars, och motionerna skickas till motioner@ungvanster.se.
Det bästa man kan göra är att ordna motionsskrivarmöten i klubben, där man diskuterar de olika
förslagen och skriver motioner tillsammans. Till dessa går det bra att bjuda in representanter från
förbundsstyrelsen och programkommittén.
Varje distrikt ska ordna minst en separatistisk motionsskrivarträff, bara för tjejer. Av erfarenhet vet
vi att killar brukar skriva fler motioner, och ta större plats i kongressdiskussionerna, än vad tjejer
gör. Det är ett interndemokratiskt problem som styrelsen måste ta på allvar. Se också till att ha retoriska övningar på träffarna, inför kongressdebatten.
När motionerna är besvarade kommer de att skickas ut till alla klubbar och distrikt, samt till de
valda ombuden. Även då kan man ordna temamöten i klubben för att diskutera de inkomna motionerna och deras svar.

Exempelmotion
Revolutionen börjar på barikaderna
(Rubrik med hänvisning till vad motionen handlar om.)
Förbundsstyrelsen har rätt i att vi ska finnas i ungas vardag, men internet är ett
odemokratiskt verktyg där trollen får sätta agendan. För att vi ska kunna få genomslag
lokalt i gemenskap med andra unga så behöver vi först stänga ner internet.
(Brödtext, där du förklarar vad du tycker och argumenterar för din sak)
Jag yrkar:
att på sid 10 rad 39 lägga till följande sist i stycket: ”Vi ska stänga ner internet.”
(Att-sats, med sid- och radnummer på vart du vill ändra, lägga till eller ta bort, och själva
ändringsförslaget)
Odetta Holmes, Ung Vänster King
(Namn och klubb)

OMBUD
Distriktens ombud
På kongressen har varje distrikt ett antal ombud som är de som har rösträtt, och i praktiken beslutar om alla de förslag som kongressen kommer att behandla. Hur många ombud varje distrikt har
är beroende av hur många medlemmar som finns i distriktet. Ombuden ska väljas på distriktsårskonferensen eller på en särskild valkonferens. Precis som vanligt gäller att alla våra val ska vara
kvoterade, minst hälften av distriktens ombud ska vara tjejer. Det är också en bra idé att välja
suppleanter, alltså ersättare, som kan träda in om något av de valda ombuden inte har möjlighet att
vara med på kongressen.
Förbundsstyrelsen kommer att fastställa ombudsfördelning i januari, och sista dag att rapportera in
ombud är den 13 april. Om man har frågor hur man gör när man ska välja kongressombud går det
bra att kontakta förbundscentralen via info@ungvanster.se eller 08 – 654 31 00
När man har valt ombud är det viktigt att man träffas i delegationen för att diskutera de olika möteshandlingarna inför kongressen. Varje distrikts delegation ska också ha valt en delegationsledare,
som ansvarar för att sammankalla delegationsmötena. Under själva kongressen kommer delegationsledarna ha ett viktigt ansvar i att sprida vidare information till hela delegationen, och delta på
delegationsledarmöten.
Valordning
Distriktens kongressombud ska väljas i samband med ordinarie distriktsårskonferens eller på en
särskild valkonferens. Vid valet av kongressombud ska distriktets alla närvarande medlemmar ha
rösträtt. Om ombuden väljs på en särskilt valkonferens ska kallelse till den genomföras på samma
sätt som stadgarna föreskriver att man kallar till extra distriktsårskonferens.

Regionala ombudsträffar
Inför kongressen kommer förbundet att
arrangera ombudsträffar i alla grannskap.
Eftersom ombudsträffarna är det
viktigaste tillfället att förbereda sig inför
kongressen, är det viktigt att alla
ombuden från distriktet deltar. På dessa
kommer man att få information om vad
som kommer att hända på kongressen,
och få en möjlighet att höra hur förbundsstyrelsen, program- och
stadgekommittén har tänkt när man har
besvarat motionerna. På ombudsträffarna
kommer vi att gå även att gå igenom hur
mötestekniken fungerar. Det kommer
också att finnas tillfällen till gruppdiskussioner och retorikövningar.

Norra grannskapet: 22-23 april
Jämtland, Norrbotten, Västerbotten,
Västernorrland
Södra grannskapet: 22-23 april
Blekinge, Jönköpings län, Kalmar län,
Kronoberg och Skåne
Västra grannskapet: 29-30 april
Göteborg & Bohuslän, Halland, Skaraborg
och Älvsborg
Bergslagens grannskap: 29-30 april
Dalarna, Gävleborg, Värmland, Västmanland,
Örebro län
Östra grannskapet: 6-7 maj
Storstockholm, Södermanland, Uppsala län,
Östergötland

Ordlista
ACKLAMATION: 		

Ja-rop (vid omröstningar)

ADJUNGERA: 		
				

Att låta någon vara med på ett möte som egentligen inte 				
har rätt till det

AJOURNERA: 		

Att avbryta mötesförhandlingarna under en viss tid

APOSTROFERAD:

Är man om man nämns med namn, kan ge rätt till replik

BORDLÄGGA: 		

Att lämna en fråga för att återkomma till den senare

DELEGERA: 		

Att överlåta ansvaret för något till en lägre instans

DS, FC, FS, VU:
				

Distriktsstyrelsen, förbundscentralen, förbundsstyrelsen, 				
verkställande utskottet

JUSTERARE: 			
				

Utses av kongressen för att kontrollera att protokollet är 				
korrekt

MOTION: 		

Förslag (från medlemmar) till kongressen

PLENUM:			

När hela kongressen är samlad

PLÄDERING: 		

Argumentation för en kamrat vid val

PRESIDIUM: 		
				

De leder mötesförhandlingarna, dvs. ordföranden och se				
kreterarna

PROPOSITION:

Förslag från styrelsen till kongressen

REDAKTIONSKOMMITTÉ:
				

Grupp som skriver förslag till uttalanden och jämkar ihop 				
olika yrkanden vid remittering

REMITTERA: 		
				

Att hänskjuta en fråga till en annan instans, till exempel 				
redaktionskommittén

REVISION: 		

Granskning av räkenskaper (bokföring mm)

SUPPLEANT: 		

Ersättare

VOTERING: 		

Omröstning med handuppräckning

YRKANDE: 		

Förslag till beslut

