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Välkomna till IKFF:s Kongress 2019! 
För att mötet ska vara så trevligt och tillgängligt så möjligt kommer det finnas en del 

mötesformalia som vi förklarar lite närmare i detta dokument. 

 

Kongressen är organisationens högsta beslutande organ. De beslut som fattas av dig 

som ombud under kongressen är sedan grunden för det arbete som IKFF:s styrelse 

kommer att utföra kommande två år. Du kommer även att välja vilka förtroendevalda 

som ska företräda organisationen det kommande året.  

 

Plenumförhandlingar 
Plenumförhandlingarna går ut på att alla sitter tillsammans och beslutar om de 

förslag som diskuterats på påverkanstorget. 

 

Funktionärer under Plenum – Presidiet 
Under plenumförhandlingarna finns det två personer som ska hålla ordning på mötet 

– en mötesordförande och en person som håller koll på talarlistan. Det finns även en 

eller flera mötessekreterare som har till uppgift att skriva protokoll under mötet. Det är 

mötesordföranden som leder mötet i plenum men ombuden har naturligtvis möjlighet 

att lägga fram förslag till mötesordförandena om de vill att någonting ska göras på ett 

annat sätt än vad mötesordförande föreslår.  

Presidiet ansvarar för att leda processen kring valen med utfrågningar, valförfarande 

med mera och ansvarar för att diskussionen hålls relevant, konstruktiv och fri från 

kränkande personangrepp. 

Vem får prata och bestämma i plenum? 
Alla som kommit till kongressen får sitta med i Plenum och lyssna. Alla registrerade 

medlemmar har yttranderätt och får begära ordet och prata till de som sitter i 

plenumsalen. Rösträtt ger en person rätt att rösta i de beslut som tas i Plenum. 

 

• Ombuden har yttrande-, förslags- och rösträtt. 
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• Den avgående förbundsstyrelsen har yttrande- och förslags- och rösträtt. 

 
• Presidiet har yttrande- och förslagsrätt. 

 
• Generalsekreteraren har yttranderätt. 

 
• Öppna deltagare, dvs. medlemmar som inte är ombud har yttranderätt. 

 
• Revisorerna har yttrande- och förslagsrätt endast i frågan om ansvarsfrihet. 

 
• Valberedningen har yttrande- och förslagsrätt endast i frågor om personval. 

 
 

När man vill säga något i Plenum – hur gör man då? 
Den som vill säga något i Plenum måste begära ordet. Det gör du genom att lämna 

in en ”begära ordet-lapp” till presidiet. Personen som begärt ordet sätts upp på en 

talarlista och de som har satts upp där får i tur och ordning prata. ”begära ordet-

lappar” är de ljusrosa lapparna som lagts fram. 

 

”Påverkanstorg” – Vilka förslag finns att ta ställning till? 

Vi kommer att sätta upp de två propositionerna på olika väggar i lokalen. Man kan 

emellanåt gå till dessa platser och diskutera propositionerna med andra deltagare. 

Det kommer att finnas post it-lappar på vilka man kan kommentera propositionerna 

(obs. att det kan vara både positiva och konstruktivt negativa kommentarer). Det är 

även här man har möjlighet att diskutera med andra ombud om man vill stödja 

propositionen eller kanske göra tilläggs- och ändringsyrkanden. Det är då viktigt att 

man får stöd från andra ombud för att det ska lyftas när beslut om propositionerna 

fattas.  

Om minst hälften av de röstberättigade ställer sig bakom ett yrkande, lyfts det som 

huvudförslag. Det kan till exempel vara en ändring i strategiska planen innan den 

fastställs. Om ens yrkande inte lyfts kan man, när mötesordförande frågar om någon 

önskar lyfta ytterligare yrkanden än de tidigare behandlade, höja sitt röstkort och 

berätta att man vill göra det. Det går bara att rösta på ”lyfta” förslag. Om ingen lyfter 
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något tilläggs- eller motförslag så finns bara huvudförslaget att bifalla eller avslå, det 

vill säga att rösta ja eller nej till. 

 

Personval 
Flera förtroendeposter kommer att väljas under kongressen och de personer som 

finns att välja bland är de som blivit nominerade, det vill säga föreslagna av någon i 

organisationen. Nomineringar görs vanligtvis innan mötet så att den nationella 

valberedningen kan intervjua de föreslagna personerna. Det är dock möjligt att 

nominera personer både innan och under mötet.  

Nomineringsstopp, alltså sista tidpunkt för att lämna in nomineringar till personvalen, 

bestäms av mötets ombud. Nomineringsstoppet föreslås vara kl. 17:00 på lördagen.  

Val av förtroendevalda kommer att genomföras under plenumförhandlingarna. 

Ordföranden kommer först fråga om hela valberedningens förslag kan antas. Om 

förslaget inte antas och om antalet föreslagna kandidater är fler än antalet 

förtroendeposter kommer personval för varje post att utlysas. Personvalet kan ske 

med öppen eller sluten omröstning. Vid sluten omröstning redovisas röstsiffror i 

protokollet.  

För att bli vald till en förtroendepost krävs enkel majoritet. Enkel majoritet innebär att 

förslaget måste få fler än hälften av det totala antalet angivna röster.  Om valet gäller 

fler poster än en och antalet kandidater överstiger antalet poster väljs de kandidater 

som får flest antal röster. Får två kandidater lika många röster sker en ny omröstning 

mellan dessa. Om inget avgörande mellan de två kandidaterna sker i en andra 

omröstning lottar man mellan de två kandidaterna. Giltig röstsedel ska innefatta 

högst det antal personer som ska väljas. 

Reservation 

Om du vill reservera dig mot ett beslut som årsmötet fattat måste en reservation 

lämnas in i direkt anslutning till beslutet till mötessekreteraren. Vill du även motivera 

din reservation kan du göra det skriftligen. Motiveringen måste lämnas in till 

mötessekreteraren innan årsmötet avslutats. 


