
 Acklamation. Att rösta med acklamation betyder att du som 

kongressombud röstar genom att högt säga ”ja/nej” till beslut. Acklamation 

används som regel alltid när det inte finns några motförslag. 

 Ajournering. Att ta en paus i mötet är att ajournera mötet. Pausen ska vara 

tidsbegränsad. 

 Arbetsordning. Den bestämmer utifrån vilka regler mötet ska hållas. 

 Begära-ordet-lapp. En lapp som lämnas ifylld till mötespresidiet när 

ombud vill tala i talarstolen i plenum. 

 Behörigt utlysande. Stadgan säger att kallelsen ska sändas ut till 

organisationen senast 90 dagar innan kongressens öppnande. Kongressen 

beslutar om de anser att detta har skett i stadgeenlig ordning.  

 Byte av ombud. Den person som inte längre ska vara ombud ska ger sitt 

röstkort/nummerlapp till sin efterträdare samt meddelar det till presidiet 

som justerar röstlängden. Kräver också att man byter namn vid nästa 

justering av röstlängden. 

 Dagordning. Den styr vilka frågor som ska tas upp på kongressen. 

 Förhandling. Debatt och diskussion i plenum. 

 Justering av röstlängd. Det görs för att man ska veta vilka det är som har 

rösträtt vid tillfället. De som ska vara injusterade, alltså vara aktiva i plenum.  

 Justerare. Kongressen väljer tre personer som ska justera det färdiga 

protokollet. 

 Mandat. Det antal röster som länsföreningarna har under kongressen.  

 Motion. Ett förslag till kongressen som väcks av en enskild medlem eller en 

förening. Beslut tas utifrån motionens att-sats. 

 Motionssvar. Förbundsstyrelsen är skyldig att lämna ett yttrande över 

inkomna motioner. Om vad styrelsen rekommenderar kongressen att besluta 

om. 

 Mötesordförande. Ordföranden för kongressen, det kan vara två personer 

som delar på uppgiften. Har utslagsröst vid lika röstetal. 

 Observatör. Deltagare på kongressen men utan rätt att delta i beslut. 

 Ombud. De som har rösträtt på kongressen, de väljs på länsföreningens 

årsmöte eller medlemsorganisationens möte. De kan ha en ersättare vid 

frånvaro. 

 Ordningsfråga Det kan väckas under mötet om uppkomma frågor som har 

med praktiska arrangemanget att göra. Ordningsfråga bryter sakdebatt och 

behandlas direkt. Ordningsfråga kan gälla streck i debatten, talartid, 

ordningen under mötet eller andra organisatoriska frågor. 

 Parentation. Minnestal för bortgångna medlemmar och förtroendevalda 

vilket hålls av förbundsordförande i samband med kongressens öppnande.  

 Plenum. Förhandlingar sker i plenum under kongressen, det innebär att 

alla samlas i kongressalen för att fatta beslut. 



 Presidium. Mötesordförandena och mötessekreterarna utgör detta. 

 Proposition. Förslag från förbundsstyrelsen. 

 Propositionsordning. Ordning i vilken yrkanden ska behandlas under 

mötet och som föreslås av mötesordföranden. 

 Protokoll. Det förs i form av ett beslutsprotokoll för kongressen.  

 Redaktionsutskott. Tre ledamöter utses av kongressen för att ta fram ett 

kongressuttalande efter förslag från förbundsstyrelsen. 

 Replik. När ombud blivit tilltalad med namn i sakdebatt i plenum 

(apostroferad) kan denne begära replik. Replik ges direkt och bryter 

talarlistan men ges ofta sparsamt och ska hållas mycket kort. Replik ska inte 

öppna debatt utan bara förtydliga eller svara på tilltalet. 

 Reservation. Om ett ombud är missnöjd med ett beslut kan denne visa 

detta genom att reservera sig i frågan. 

 Röstlängd. Den består av en lista med alla ombud som har rösträtt under 

kongressen.  

 Rösträknare. Tre rösträknare som räknar rösterna efter omröstning. Om 

dessa även är ombud ska mötet ajourneras.  

 Rösträkning. Votering sker med hjälp av en mentometer som visar en 

digital bild på resultatet. I rösträkningen kontrolleras resultatet av 

rösträknare. 

 Förbundsstyrelsen (FS). Förbundsstyrelsen är vårt verkställande organ 

för kongressens beslut under kongressperioden. Styrelsen består av 

förbundsordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande som bildar 

ett arbetsutskott (AU), samt sex ledamöter och fyra ersättare. 

 Ordningsfråga (Streck i debatten). Ordningsfråga som kan väckas av 

ombud då denne tycker att debatten har dragit ut på tiden och börjar gå i 

cirklar. Efter det att streck i debatten begärts justeras yrkandena och de som 

vill får sätta upp sig på talarlistan. När strecket är satt i debatten kan inga fler 

sätta upp sig på talarlistan. 

 Sekreterare. Tre personer ska väljas till kongressekreterare.  

 Valberedningen. De förbereder valet och förslag av förbundsstyrelse samt 

förbundsrevisorer. De väljs under kongressen för nästa kongressperiod och 

består av en ordförande och fyra ordinarie ledamöter samt två ersättare. 

 Förbundsrevisor. Kongressen väljer två ordinarie förbundsrevisorer, samt 

två revisorsersättare. Dessa ska för kongressens räkning granska 

riksförbundets verksamhet i förhållande till stadgan och kongressens beslut 

för den gångna kongressperioden utifrån de givna ekonomiska 

förutsättningarna.  

 Votering. Omröstning med hjälp av en mentometer, där mötesordförande 

uppskattar vilket förslag som har vunnit. Mentometer används även vid 

sluten omröstning. 

 Yrkande. Ett förslag till kongressen att ta ställning till. Att bifalla  

eller avslå ett förslag. 




