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Arbetsordning 
Förbundsstyrelsens förslag till kongressen 
 
Arbetsordningen är det dokument som beskriver hur S-studenters kongress ska gå till. Den 
reglerar bland annat mötespresidiets roll, vem som har rösträtt och yttranderätt, talarordningen 
och åsiktstorgen. Arbetsordningen finns till för att förenkla mötets genomförande och tydliggöra 
vilka regler som gäller under mötet. Arbetsordningen godkänns av kongressen för att ge alla 
ombud möjlighet till inflytande över mötesformerna. 

Kongresspresidiet 
§1 Kongresspresidiet består av fyra ordföranden och fyra sekreterare som tjänstgör växelvis. 
Mötesordförandens uppgift är att leda mötet på ett demokratiskt och tidseffektivt sätt. 
Mötesordföranden ska tillse att kongressombuden har kunskap om mötesformerna och ges 
inflytande över mötets beslut. 
 
§2 Kongresspresidiet lämnar förslag till kongressen på föredragningsordning samt tidsramar för 
respektive ärende. Om kongressen inte beslutar annat följs kongresspresidiets förslag. Val sker 
vid de tidpunkter kongressen bestämmer på förslag av kongresspresidiet. 
 
§3 Önskar tjänstgörande mötesordförande delta i debatten skall hen överlåta klubban åt den andre 
ordföranden. 
 
§4 Ordet skall begäras skriftligen till kongresspresidiet. Detta bör göras så tidigt som möjligt 
under kongressen. 
 
§5 Förslag skall göras skriftligen till kongresspresidiet på angivet sätt för att behandlas. Förslag 
bör avlämnas så tidigt som möjligt under kongressen.  

Rösträtt, yttranderätt, förslagsrätt och närvarorätt 
§6 Rösträtt, yttranderätt och förslagsrätt i plenum och vid övriga förhandlingar har enligt 
Studentförbundets stadgar av medlemmarna stadgeenligt valda ombud. Ombud får under 
kongressen överlåta rösträtt till valda gruppsuppleanter för klubb. 
 
§7 Yttrande- och förslagsrätt har: 

Ø Kongresspresidiet 
Ø Förbundsstyrelsen och dess adjungerade 
Ø Förbundets revisorer 
Ø Kongressens valberedning 
Ø Representant för klubb utan rösträtt som rapporterat enligt § 8 moment 6 
Ø Stadgeenligt valda gruppsuppleanter för klubb 
Ø Berörd förbundsstyrelse vid behandling av revisorsberättelse, ekonomiska beslut och 

beslut om ansvarsfrihet 
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§8 Närvarorätt tillfaller därutöver inbjudna gäster, samt hedersmedlemmar. Kongressen kan 
besluta om att tilldela ytterligare personer närvarorätt och yttranderätt genom beslut med enkel 
majoritet.  

Talarlistor och talartidsbegränsningar 
§9 Ombud eller annan med yttranderätt har rätt till 2 inlägg per yrkande. Första inlägget ger två 
minuters talartid och det andra inlägget ger en minut. Kongresspresidiet har rätt att lägga förslag 
på ytterligare talartidsbegränsning vid behov. Har motion antagits av klubb kan ombuden för 
klubben anmäla en företrädare som får motionärens rättigheter.  
 
§10 Kongressen använder sig av ett system med två talarlistor enligt följande: 

Ø Första talarlista – På denna lista hamnar alla som anmäler sig för första gången under en 
punkt i dagordningen. 

Ø Andra talarlista – På denna lista hamnar de som anmäler sig att tala ytterligare en gång 
under samma debatt. Andra talarlistan påbörjas när den första är tom.  

 
Replikskifte bryter talarordningen. Begäran om replik skall godkännas av tjänstgörande 
kongressordförande och får ej vara längre än 30 sekunder. 
 
§11 När fler än tre personer av samma kön står efter varandra på talarlistan enligt §10, ska frågan 
om streck i debatten väckas av kongresspresidiet. 
 
§12 Alla inlägg ska göras från talarstol med undantag av ordningsfrågor som får ske från ombuds 
plats. 

Omröstningar och val 
§13 Alla omröstningar, utom vid val, sker öppet. Om votering begärs sker detta genom 
uppräckning av ombudskort. Vid rösträkning räknas rösterna av två av kongressen utsedda 
rösträknare. Vid lika röstetal skall frågan avgöras genom lottning där en av de tjänstgörande 
rösträknarna drar lotten.  
 
§14 Vid punkt som behandlar personval sker sluten omröstning om ett ombud begär det. 
Kongressen kan besluta om sluten omröstning vid andra dagordningspunkter med kvalificerad 
majoritet. Slutna omröstningar sker på för ändamålet avsedd röstplats. 
 
§15 Rösträknarna tjänstgör i, av kongressen, valda par. Tjänstgörande kongressordförande avgör 
vilket par som ska tjänstgöra. 

Beslutandeordning och genomförande av åsiktstorg 
§16 Styrelsens förslag är i fråga om skrivelser och motioner huvudförslag. Efter behandling på 
åsiktstorg är de förslag förbundsstyrelsen jämkat sig med huvudförslag i plenum. Har 
redaktionsutskott på kongressen fått i uppdrag att yttra sig, är dock redaktionsutskottets förslag 
huvudförslag. 
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§17 Innan ordet lämnas fritt skall styrelsens föredragande och eventuell motionär lämnas 
möjlighet att yttra sig. Sedan debatten avslutats skall styrelsens föredragande återigen ha 
möjlighet att yttra sig. 
 
§18 Samtliga motioner och yrkanden som innebär att förbundet skall utföra verksamhet under 
kommande verksamhetsår eller som innebär stadgeändringar skall ajourneras till behandlingen av 
förbundets verksamhetsplan respektive stadga. 
 
§19 För beredande av de skrivelser och ärenden som kongressen beslutar om ska inrättas 
åsiktstorg. Åsiktstorg ska inrättas för behandling av verksamhetsplan, stadgar och motioner. 
Kongressen kan besluta om inrättande av ytterligare åsiktstorg. Styrelsen föreslår kongressen 
torgordförande på åsiktstorget. Åsiktstorget har till uppgift att diskutera, förändra och jämka 
förbundsstyrelsens förslag för att om möjligt underlätta behandlingen i plena. Alla förslag ska 
lämnas vid åsiktstorget för att säkert kunna behandlas i plenum. 
 
§20 Efter åsiktstorgets avslutande är ej möjligt att lämna in nya yrkanden. Yrkanden som inte har 
tagits upp på åsiktstorgen får INTE tas upp i plenum. Förbundsstyrelsen får dock lämna 
jämkningsyrkanden i plenum. 

Ordningsfrågor och protester 
§21 Kongressen kan besluta att sätta streck i debatten. Yrkande om streck i debatten bryter 
talarlistan och behandlas genast. Efter det att streck satts i talarlistan får inga nya förslag väckas. 
 
§22 Alla reservationer, röstförklaringar och andra protokollsanteckningar görs skriftligen till 
kongresspresidiet innan mötets avslutande. 
 
§23 Eventuella nomineringar görs skriftligen till kongresspresidiet. 
 
 


