ARBETSORDNING, förslag från förbundsstyrelsen
2019-10-22
2019-10-23
2019-10-24

13.00-14.00 Session
08.30-12.00 Session
08.30-12.00 Session

15.00-18.00 Session
13.30-17.00 Session
13.30-15.00 Session

KONGRESSENS OFFENTLIGHET
Förbundets medlemmar samt representanter för massmedia får övervaka kongressens förhandlingar.
KONGRESSENS ORDFÖRANDE
Det ankommer på kongressens ordförande att söka få behandling av föreliggande fråga avslutad före
sessions slut. De äger därför rätt att i detta syfte framställa förslag om tidsbegränsning eller förslag
om avslutande av debatt.
Det åligger ordförandena att efter dem emellan uppgjord arbetsfördelning föra anteckningar och
kontroll över att ärenden bli behandlade av kongressen.
KONGRESSENS SEKRETERARE
Diskussioner ska i regel inte tas till kongressens protokoll. Huvudsekreteraren har ansvaret för gjorda
anteckningar samt utskrivning av kongressens protokoll.
DEBATTER OCH AVGIVANDE AV FÖRSLAG
1.

Anföranden till kongressen ska ske via talarstolen. Anförandena spelas in på band,
varför anföranden ska hållas i befintlig ljudanläggning.

2.

Begäran om ordet sker genom att väl synligt för tjänstgörande ordförande hålla upp
särskild nummerskylt.

3.

Alla förslag ska skriftligen lämnas till tjänstgörande ordförande.

4.

Förbundsstyrelsens föredragande har rätt att få ordet oavsett anmälda talares
ordning.

5.

Nomineringar till val. Alla nomineringar till val ska lämnas skriftligen till
valberedningen.

VALBEREDNINGEN FÖRESLÅR FÖLJANDE VALORDNING PÅ KONGRESSEN
Dag 1

Informera kongressen om den nominering som föreligger. Nominering avslutas
kl 17.00 och gäller alla val.

Dag 2

Avge slutligt förslag.

Dag 3

Val av förbundsstyrelse. Val av revisorer och ersättare, redaktionskommitté,
studieansvarig samt valberedning och ersättare.

DAGORDNING

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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16.
17.
18.
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20.
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23.
24.
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26.
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28.
29.
30.
31.
32.
33.

Kongressens öppnande
Gästerna har ordet
Upprop av röstberättigade deltagare
Prövning huruvida kongressen kallats i behörig ordning
Beslut om kongressens dagordning
Beslut om kongressens arbetsordning
Val av två kongressordförande
Val av kongressens huvudsekreterare
Val av två justeringsmän för protokollet
Val av fyra rösträknare vid voteringar
Tillsättande av utskott
Remittering av motioner och förslag
Beslut om traktamenten
Förbundsstyrelsens berättelser över verksamheten
Revisorernas berättelser
Ansvarsfrihet för styrelsen
Behandling av motioner och förslag
Fastställande av arvoden för förbundsstyrelsen m fl
Fastställande av medlemsavgifter
Fastställande av inriktning och ramar för inkomst- och utgiftsstat för tiden till
nästa kongress
Fastställande av representation i Förbundsråd, Tullråd och Kustråd
Val av förbundsordförande
Val av förste vice ordförande
Val av andre vice ordförande
Val av övriga ordinarie ledamöter i styrelsen
Val av studieansvarig
Val av två revisorer och två revisorsuppleanter
Val av fem ledamöter och fem suppleanter till valberedning
Val av ordförande i valberedning
Val av vice ordförande i valberedning
Val av två ledamöter i redaktionskommittén
Beslut om tillträdesdag för förbundsstyrelse m fl
Kongressens avslutning

Antal ombud till kongressen
Avd Norr
2 stycken ombud
Avd Stockholm
6 stycken ombud
Avd Tulldata
1 stycken ombud
Avd Arlanda
2 stycken ombud
Avd Malmö
6 stycken ombud
Avd Helsingborg
3 stycken ombud
Avd Väst
8 stycken ombud
Norrlandsavd/KBV
2 stycken ombud
Avd Ostkusten
3 stycken ombud
Avd Gotland/KBV
1 stycken ombud
Avd Kusten Syd
2 stycken ombud
Avd Västkusten
3 stycken ombud

