Till Ung Vänsters klubbar, distrikt och förtroendevalda

Förslag till dag-, arbets- och rikstingsordning
Ung Vänsters riksting 19-21 april 2019

Viktiga datum
190119

Förslag till dokument och dagordning ska vara distrikt och klubbar tillhanda

190308

Motionsstopp

190308

Sista dag att rapportera in ombud

190405

Handlingar skickas till ombuden

190419-21

RIKSTING

Såhär skriver man en motion:
Alla medlemmar, klubbar och distrikt har rätt att skriva motioner, ändringsförslag på de dokument som
förbundsstyrelsen föreslår. Det är ett viktigt verktyg för medlemmarna att vara med och påverka. Nr
man skriver en motion redogör man helt enkelt för vad man vill ska ändras, tas bort eller läggas till.
Sista dag för att skicka in motioner till motioner@ungvanster.se är den 8 Mars 2019. En motion
innehåller en brödtext, där man förklarar vad man vill, och en att-sats, där man tydligt skriver vad man
vill att rikstinget ska besluta.
Exempel på hur man kan utforma en motion:
Fritidsgårdar för gammal och ung, sida 1 rad 5-12
(rubrik med ämne, sid- och radnummer)
Jag tycker att vi borde ha som målsättning att det ska finnas fritidsgårdar för pensionärer också, inte
bara för unga.
(brödtext)
Jag yrkar:
Att på sida 3 rad 20 efter ”alla unga ska ha rätt till en fritidsgård” lägga till ”det gäller också
pensionärer”
(att-sats, med rad- och sidnummer på vad ni vill ändra)
Maggan Maggio, Ung Vänster Satansgatan
(namn och klubb)

1. Dagordning
§1
§2

Rikstingets öppnande
Rikstingets behöriga utlysande

§3

Fastställande av dag- och arbetsordning

§4

Val av mötesfunktionärer
a) Val av två mötesordföranden
b) Val av två mötessekreterare
c) Val av tre justerare tillika rösträknare
d) Val av redaktionskommittéer

§5

Uttalanden

§6

Behandling av förslag till dokumentet Generation Revolution

§7

Behandling av förslag till arbetsmarknadspolitiskt dokument

§8

Behandling av förslag till EU-uttalande

§9

Förbundsstyrelsens årliga rapport

§ 10

Revisorernas årliga rapport

§ 11

Rikstingets avslutande

2. Arbetsordning
Fredag 19 April
10:00-12:00 Ankomst och incheckning
12:00-13:00 Lunch
13:00-14:30 Tjej- och killträff
15:00-15:30 Rikstingets invigning och öppnande
15:30-16:30 § 2-5 formalia, uttalanden
16:30-17:30 § 9-10, Förbundsstyrelsens och revisorernas rapport
17:30-19:00 Middag
19:00-22:00 §6 Generation Revolution
Lördag 20 April
08:00-09:00 Frukost
09.00-10.00 §6 Generation Revolution
10:00-12:00 §7 arbetsmarknadspolitiskt dokument
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.00 Rikstingsseminarium
14.00-18.00 §7 arbetsmarknadspolitiskt dokument
18:00-19:00 §8 EU-uttalande
19:00-22:00 Rikstingsmiddag
Söndag 21 April
08:00-09:00 Frukost
09:00-10:30 §8 EU-uttalande
10:30-11:30 §5 Uttalanden
11:30-12:00 Avslutande
12:00-13:00 Lunch
13:00-14:30 Städning och hemfärd

3. Förslag till rikstingsordning 2019
RIKSTINGETS OFFENTLIGHET
Rikstingets förhandlingar är öppna för alla medlemmar i mån av plats. Om det föreligger särskilda skäl
kan rikstinget besluta om att stänga förhandlingarna för åhörare under en speciell punkt, eller neka
personer inträde.
YTTRANDE- FÖRSLAGS- OCH RÖSTRÄTT
Yttrande och förslagsrätt har ombud och förbundsstyrelsens ledamöter. Revisorerna har yttrande- och
förslagsrätt under deras punkter på dagordningen. Bara ombuden deltar med rösträtt.
YRKANDEN
Alla yrkanden skall vara skriftliga och lämnas in till presidiet. Särskilda yttrandeblanketter kommer att
finnas tillgängliga i rikstingssalen. Presidiet kan tillåta muntliga yrkanden som berör behandlade
dokument, motioner eller motionssvar eller som i övrigt anknyter till dagordningens punkter.
ATT BEGÄRA ORDET
Den som vill delta i debatten begär ordet på särskild blankett som kommer finnas tillgänglig i
rikstingssalen.
TALARORDNING
Den som begär ordet för första gången i en debatt går före den som talat tidigare. De som begär ordet
för andra gången i en debatt får före den som talar för tredje gången osv. Följande tidsbegränsningar
gäller för debattinlägg: Inlägg 3 min, Replik 1 min, Kontrareplik 30 sek. Rikstinget kan besluta om
ytterligare talartidsbegränsningar.
REPLIK
Replik kan begäras vid direkt angrepp eller omnämning vid namn. Presidiet beviljar replik och vid givet
tillfälle kontrareplik och skall vara restriktiva i sin bedömning.
OMRÖSTNING
Alla omröstningar sker med acklamation om inte något ombud begär annorlunda.
RESERVATION
En reservation skall lämnas in skriftligt till presidiet i anslutning till det beslut som reservationen gäller.
Reservation kan inte lämnas in efter rikstingets avslutande.
FRÅNVARO
Den som har giltiga skäl att lämna rikstinget 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 och inrapporterad i tid kan gå 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.

