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Instruktion för åsiktstorget 
Bakgrund 
Åsiktstorgen är det tillfälle där kongressombuden och förbundsstyrelsen ges chans att diskutera 
och kommer överens om motioner, program, propositioner, stadgar och verksamhetsplan. 
Åsiktstorget är också ett tillfälle för klubbarna jämka ihop olika förslag. Att detta görs på 
åsiktstorgen istället för i plenum har främst två anledningar:  

1. För att effektivisera arbetet på kongressen,
2. För att diskussionen ofta blir bättre och mer inkluderande när den förs i grupper, i en

avslappnad miljö, än mellan två debattörer i en talarstol.

Hur går åsiktstorgen till?  
Inför åsiktstorgen är förbundsstyrelsens program och motionssvar (bifall, avslag eller 
besvarande) huvudförslag. Det innebär att kongressen i första hand kommer ta ställning för eller 
emot detta förslag och att andra förslag måste ställas mot huvudförslaget.  

På åsiktstorgen har alla som inte håller med om förbundsstyrelsens förslag till program möjlighet 
att lägga fram förändringar. Enbart motionären har rätt att lägga fram korrigerande förändringar 
i motionernas att-satser. Här ges också chans att diskutera nya förslag med övriga ombud, och 
med förbundsstyrelsen, och därmed söka stöd för sina förslag. Lägg märke till att endast att-
satserna i en motion kan korrigeras under kongressen, ändringar i brödtexten är inte tillåtet.  

Alla textförslag som presenterats på åsiktstorget samt skickas in via den länk för yrkande som 
förbundsstyrelsen tagit fram kommer att behandlas i plenum. På ändringsyrkandet ska även 
framgå vilka klubbar som stöder yrkandet.  

Tänk på att ju fler klubbar som står bakom ett textförslag desto större är chansen att 
förbundsstyrelsen kommer jämka sig med det. Försök därför samarbete med varandra så 
mycket som möjligt! Textförslag som inte lämnas in presenterats under åsiktstorgen samt 
lämnats in digitalt kommer inte kunna behandlas i plenum.  
Efter åsiktstorgen kommer förbundsstyrelsen sammanträda och ta ställning till alla nya 
textförslag. Håller förbundsstyrelsen med om ett textförslag kan de då jämka sig. När 
förbundsstyrelsen jämkar sig förändrar de sitt huvudförslag. 

Under kongressen kommer det finnas fyra åsiktstorg. Dessa är: 

1) Åsiktstorg för motioner, leds av John Linde, Nadab Abraha, Emelie Markianos och Erivan
Waysi.

2) Åsiktstorg för utbildningspolitiska programmet, leds av Frida Gunnarsson, Isabella
Hagnell och Fanny Hahne.

3) Åsiktstorg för reformprogrammet, leds av Alicia Dickner, Nasra Ali och David Stenvall.
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4) Åsiktstorg för stadgar, verksamhetsplan, riktlinjerna för valberedningens arbete och
avstämning långtidsplan leds av Johanna Mårtensson, Gustav Ekström och Frat
Kandemir.

Efter åsiktstorget 
Efter åsiktstorgen samlar förbundsstyrelsen ihop alla förslag som kommit fram på torget. De 
förslag förbundsstyrelsen har jämkat sig med blir nya huvudförslag och ersätter då de gamla 
huvudförslagen (de som skickats ut inför kongressen). Övriga yrkanden som lagts under 
åsiktstorgen kommer presenteras för ombuden och behandlas i plenum om något ombud aktivt 
lyfter yrkandet. Det kommer då presenteras som motförslag till förbundsstyrelsens 
huvudförslag.  

Efter åsiktstorgen är det inte längre möjligt att föreslå nya textförslag i plenum, enligt 
kongressens arbetsordning. Alltså är det mycket viktigt för kongressens ombud att lägga fram 
alla sina ändringsförslag under åsiktstorgen. Ombud kan fortfarande yrka bifall, avslag eller 
besvarande i plenum även om det inte lyfts på åsiktstorgen.  


