
 

 

Förslag till arbetsordning för kongressen 1 

Kongressens arbetstider 2 

Fredagen den 17 juni kl. 13.00 – 14.30, 15.00 – 19.00 3 

Lördagen den 18 juni kl. 09.00 – 12.00, 13.00 – 15.30, 16.00 -17.00  4 

Söndagen den 19 juni  kl. 08.30 – 12.30, 13.30– 15.00 5 

Kongressens offentlighet 6 

PRO:s medlemmar samt övriga är välkomna till anvisad åhörarplats. 7 

Representanter för press, radio och TV är välkomna till anvisad plats. Ovanstående 8 

gäller såvida kongressen ej vid behandling av viss fråga beslutar om annat. 9 

Ordförande 10 

Kongressen väljer tre ordförande.  11 

Önskar tjänstgörande ordförande delta i debatten ska han/hon överlåta platsen åt 12 

någon av de övriga ordförandena. Ordförande kan framställa förslag om 13 

tidsbegränsning och debattens avslutande. Ordförande har rätt att ta upp 14 

dagordningens punkter i annan ordning än den som dagordningen föreskriver. 15 

Sekreterare 16 

Kongressen väljer två huvudsekreterare, vilka ansvarar för kongressens protokoll. 17 

Justering av kongressens protokoll  18 

Beslutsprotokoll från föregående dags förhandlingar föreläggs ombuden i korrektur 19 

under förmiddagen. Anmärkning eller rättelse anmäls skriftligt till huvudsekre-20 

teraren senast kl. 13.00 samma dag. Justering av utdelat protokoll sker vid tidpunkt 21 

som fastställs av presidiet. För sista dagens protokoll och protokollet i sin helhet 22 

väljer kongressen fyra justerare.  23 

Begära ordet och lägga förslag 24 

Ordet begärs skriftligt via den tilldelade ”digitala plattan”. Det gäller även alla 25 

förslag (yrkanden) som ska behandlas av kongressen. Yrkande ska också framföras 26 

från talarstolen, och tas ej upp för behandling om de inte finns både skriftlig och 27 

framfört muntligt. Om yrkande dras tillbaka ska de också göras i mötessystemet. 28 

Ange alltid dagordningens punkt och ärendenummer samt namn och PRO distrikt. 29 

Begär ordet och lägg dina förslag så tidigt som möjligt under kongressen. Helst innan 30 

den aktuella dagordningspunkten börjar behandlas. 31 

Alla inlägg görs från anvisad talarstol i kongressalen.  32 



 

 

Talartiden för samtliga, är begränsad till tre (3) minuter för det första inlägget, två 33 

(2) minuter för andra inlägg och en (1) minut för resterande inlägg i varje ärende, 34 

förutom för föredragande av rapporter ärende 16 som är utan talartidsbegränsning. 35 

Kongressen kan när som helst besluta om annan talartid om någon så begär.  36 

Replik får endast begäras av den som blivit apostroferad av föregående talare. 37 

Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra 38 

inlägget framställs. Vid replikskifte gäller två repliker för vardera talare på en minut. 39 

Efter avslutat replikskifte återgår debatten enligt talarlistan.  40 

Den som begär ordet första gången under varje ärende, kommer före de på 41 

talarlistan som begär ordet igen. 42 

Inga nya förslag kan läggas när beslutsordningen (proposition) eller streck i debatten 43 

är beslutad. 44 

Ordningsfråga kan alltid ställas direkt till presidiet och har då förtur. 45 

Beslutsordning 46 

Styrelsens förslag är alltid huvudförslag. Kongressen har att bifalla eller avslå detta 47 

förslag. Föreslås något eller några alternativa förslag ställs dessa mot styrelsens 48 

förslag. 49 

Till alla motioner finns styrelsens förslag till beslut i form av bifall, avslag eller 50 

besvarande. Även till andra beslutsförslag som ställs ska styrelsens föredragande ta 51 

ställning genom att yrka bifall eller avslag, eventuellt jämkande kompromissförslag. 52 

Förslag om textförändringar i motion eller styrelsens beslutsförslag kan inte ställas. 53 

Tilläggsförslag kan inte behandlas i motion som avslagits. 54 

Kongressen kan besluta att visst ärende ska beredas av redaktionsutskott vars 55 

förslag sedan underställs kongressen för avgörande. 56 

Regler för omröstning finns i stadgarna för Kongress § 7 mom. 11;  57 

Vid omröstning, som inte avser val, ska vid lika röstetal gälla det förslag som biträds av 58 

ordföranden om denne är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad, avgör lotten. Vid 59 

val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.  60 



 

 

Reservation mot kongressbeslut ska ske skriftligt i anslutning till beslutet som 61 

reservationen avser, dock senast innan behandlingsdagen avslutas. 62 

Rösträknare 63 

Kongressen väljer fem rösträknare.  64 

Utskott 65 

Granskningsutskottet 66 

Kongressen väljer ett granskningsutskott som består av fem ledamöter. 67 

Utskottet ska behandla de eventuella anmärkningar som framförts om styrelsens 68 

berättelse över riksorganisationens verksamhet och som av kongressen hänskjuts till 69 

utskottet. 70 

Redaktionsutskott 71 

Kongressen väljer ett redaktionsutskott som består av fyra ledamöter. Vid utskottets 72 

sammanträden deltar en av de centralt anställda funktionärerna som sekreterare. 73 

I de fall kongressen hänskjutit fråga till redaktionsutskottet ska utskottet efter att ha 74 

behandlat frågan förelägga kongressen sitt utlåtande för avgörande. 75 

Valberedning 76 

Kongressen väljer en valberedning som består av fem ordinarie ledamöter, varav en 77 

sammankallande och fem ersättare. 78 

Permittering 79 

Kongressombud som av någon orsak önskar ledighet från någon del av kongressens 80 

förhandlingar, ska göra skriftlig framställan om permittering/ledighet till presidiet), 81 

som avgör om permission godkännes (genom Easymeet) Beviljade ledigheter ska 82 

meddelas kongressen.  83 

Inga ombudsbyten efter registrering godkännes. 84 

GDPR 85 

PRO:s kongress kommer att direktsändas via vår hemsida, då även bilder, filmer och 86 

tal är en personuppgift så betyder det att vi publicerar personuppgifter och ska följa 87 

det gällande direktivet. 88 

Vår grund för publicering är intresseavvägning. PRO bedömer att syftet att 89 

informera om vår verksamhet väger tyngre än det intresse som ni på bilderna har för 90 

att få ha era personuppgifter skyddade. 91 



 

 

Uppgifterna tas bort sex månader efter kongressens avslutande. Du har rätt att 92 

begära begränsning av behandling av dina uppgifter samt att inge klagomål till 93 

Integritetsskydds myndigheten. 94 

Läs mer om behandling av personuppgifter på www. https://www.imy.se/ 95 

http://www.datainspektionen.se/

