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Instruktion för åsiktstorgen 
Bakgrund 
Åsiktstorgen är det tillfälle där kongressombuden och förbundsstyrelsen ges chans att diskutera och kommer överens om 

motioner, program och propositioner, såsom stadgar och verksamhetsplan. 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. 

 

Vad är speciellt med årets kongress?  
Mängden handlingar vi ska hinna genom tillsammans. I år har vi väldigt mycket vi ska hinna med. Vi ska nämligen inte 

bara ta reformprogram, motioner och stadgar utan även ett högskolepolitiskt program. Antalet motioner är i år dessutom 

väldigt många. För att vi ska behandla allas motioner och ändringsförslag rättvist behöver vi därför vara inställda på att 

diskutera och komma överens innan vi kommer till plenum.  

Hur går åsiktstorgen till? 
Inför åsiktstorgen är förbundsstyrelsens propositioner samt förbundsstyrelsen motionssvar (bifall, avslag eller 

besvarande) kongressens 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 huvudförslag möjlighet att lägga fram förändringar 

av att-satser i motioner eller innehållet i propositioner. Här ges också chans att diskutera nya förslag med övriga ombud, 

och med förbundsstyrelsen, och därmed söka stöd för sina förslag. Håller förbundsstyrelsen med om ett ändringsförslag 

kan de jämka sig. När förbundsstyrelsen jämkar sig förändrar de sitt huvudförslag. Lägg märke till att 
förbundsstyrelsen föreslår att inga ändringar kan göras i motioner i år, inte heller av motionären. Detta handlar 

om mängden motioner som är väldigt stor.  
 

Även om förbundsstyrelsen inte vill jämka sig kan ombud fortfarande lägga fram sina ändringsförslag under åsiktstorget. 

Alla ändringsyrkanden som skriftligt delges den förbundsstyrelseledamot som är ansvarig för respektive åsiktstorg 

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 yrkande desto större är chansen att förbundsstyrelsen kommer jämka sig 

med det. Försök därför samarbete med varandra så mycket som möjligt! Yrkanden som inte lämnas in under 

åsiktstorgen kommer inte kunna behandlas i plenum. 

 

Kom till åsiktstorgen med: 
- Era ändringsyrkande i både digital och analog form.  

- En kompromissande inställning.  

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). 



	 	 	
	

	 2	

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 lyfta nya yrkanden i plenum, enligt kongressens arbetsordning. Alltså 

är det mycket viktigt för kongressens ombud att lägga fram alla sina ändringsförslag under åsiktstorgen. 

	


