


Utbildning inför 
kongressen



Anna Bergkvist
• Föreslagen mötesordförande på kongressen

• 20 års erfarenhet av att vara förtroendevald och 

i ideell sektor

• Driver Styrelsepost.se till vardags och leder 

kongresser och utbildar styrelser & 

valberedningar



• Vi spelar in för att tillgängliggöra för alla som inte 
kan vara med – på sidan ”För dig som 
kongressombud”

• Vi kör 1,5 h utan paus

• Presentationen finns att ta del av i efterhand

• Ställ frågor löpande i chatten så fångar vi upp 
dem om de kräver svar just nu, annars 
summerar vi dem på slutet

• Har du frågor i efterhand så kontakta 
emma.hed@vardforbundet.se



• Du som är vald till kongressombud eller 

ersättare kan få ersättning för förlorad 

arbetsinkomst för utbildningstillfället. Sök 

ledigt för "fackligt arbete utan lön”. 

Du registrerar sen ditt löneavdrag i 

Flexportalen.

• Om ni är flera som deltar via en dator

- skriv en närvarolista i chatten så vi vet

vilka som deltagit. 



Fokus idag:

• Hur går en kongress till?

• Mötesformalia

• Dramaturgi

• Förslagen till och på kongressen

Jättekul att just du ska vara 
kongressombud!



Förslagen till kongressen

• Dåtiden – verksamhetsberättelser och 

årsredovisningar

• Framtiden

• Propositioner

• Motioner

• Val



Propositioner – från styrelsen

• Formalia

• Arbetsordning, val till samtalsledare och 

redaktionsgrupp

• Dåtiden

• Verksamhetsberättelse, rapport innevarande år, 

årsredovisningar

• Framtiden

• Budget och prioriterade områden för 

nästa kongressperiod

• Politik

• Organisation



Motioner – från medlemmarna

Vad bör Vårdförbundet tycka eller vad borde vi 

prioritera?

• Motionärens förslag

• Förbundsstyrelsens förslag

• Påverkanstorgets förslag

• Kongressens förslag



Hur besvaras motioner av 
Förbundsstyrelsen?

• Bifall - Förbundsstyrelsen föreslår att 

kongressen beslutar i enlighet med motionens 

att-sats/er.

• Besvarad - Förbundsstyrelsen anser att 

Vårdförbundet redan tycker eller redan gör detta

och delar motionärens intention.

• Avslag - Förbundsstyrelsen föreslår att

kongressen ska anse att motionen inte ska 

påverka politik eller verksamhet under 

kongressperioden.



Påverkanstorget och 
kongressens beslut på motioner

• Motionärens förslag

• Förbundsstyrelsens förslag

• Tilläggsförslag

• Omformulera motionärens eller förbundsstyrelsens förslag

• Helt nytt förslag (inom ämnet)



Val av förtroendevalda

Förbundsstyrelsen

• Antal ledamöter 

(7-11 inkl. ordf. och vordf., alltså 4-8 ledamöter)

• 1 Förbundsordförande

• 2 Vice förbundsordförande

• Förbundsstyrelseledamöter



Val av förtroendevalda

Avtalsråd

Avtalsrådet är rådgivande till förbundsstyrelsen i 

centrala kollektivavtalsfrågor vid utvecklingen, 

samt inför tecknandet, av centrala kollektivavtal.

Kongressen väljer 10 av 12.



Val av förtroendevalda

Förbundsrevisorer

Granska förbundsstyrelsen mellan kongresser.

Granska avdelningsstyrelser mellan årsmöten.

4 ordinarie samt 2 ersättare



Val av förtroendevalda

Valberedning

Bereda val till kongresser och extra kongresser.

• Antal ledamöter

• Välja ledamöter



Uppdrag som inte kan förenas 
med uppdrag som kongressen 
väljer

• Förbundsrevisor får inte vara avdelningsstyrelse, lokal 

valberedning, kongressombud eller andra centrala 

förtroendeposter

• Centrala förtroendeposter från inte kombineras 

(förbundsrevisor, -valberedning & -styrelse, avtalsråd)



Kongressombudens förslag

• Yrkanden / Förslag

• Nomineringar / Kandidaturer

• Görs i Easymeet



Ordningsfrågor

• Streck i debatten

• Sakupplysning

• Ajournering

• Propositionsordningen

• Replik

• Du behöver avvika



Dramaturgi

• Påverkanstorg – diskussion, samtal, dialog

• Plenum – yrkanden, debatt, beslut

• Mötesordförande redogör för punkten och 

förslagen till beslut

• Debatt

• Beslut



Hur tar kongressen beslut?

• Påverkanstorg

• Plenum

• Acklamation

• Omröstning i Easymeet

• Öppen

• Sluten



Mer än tre förslag till beslut, i 
samma fråga

• Gröna hattar

• Lila hattar

• Blåa hattar



Mer än tre förslag till beslut, i samma fråga

Vinnande färg



Fler förslag men inte emot 
varandra

• Hattar 

• Klänning

• Vantar



Mer än tre förslag till 
beslut, men inte emot 
varandra

Någon 
däremot?

Någon 
däremot?

Någon 
däremot?



Om man inte håller med?

• Deltar i diskussionen på påverkanstorget

• Begär ordet i plenum

• Röstar emot

• Reserverar sig



Spelregler för kongressen

• Utbildningar inför

• Arbetsordningen

• Schema

• Instruktion för påverkanstorg



Tidslinje fram till kongressen – och efter

Motionstid

15 september 

– 1 dec

Utbildningar

15 september

- 28 april

Förberedelse-
tid

Kongress
13-16 maj

Efter kongress



Tack!


