


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:

• Arbetsordningen för kongressen

• Schemat för dagarna

• Passa på att ställa era frågor!

Jättekul att just du ska vara 
kongressombud!



Schemat för kongressen

Fredag Lördag Söndag Måndag

Påverkanstorg Personval Beslut i plenum

Beslut i plenum Kongressavslutning

Lunch Lunch Lunch Lunchpaket

Kongressen invigs Yrkandestopp Beslut i plenum Transferbussar

Debatt och beslut i 

plenum

Påverkanstorg

Middag Middag Kongressmiddag

Eurovision Dans



Schema och praktisk info

• Schema finns på webben redan nu

• Ett utskick med ännu mer praktisk information kommer

i nästa vecka



Arbetsordningen för kongressen 
– våra spelregler

• Mötesformer

• Hur tar vi beslut?

• Vilka roller finns på plats?



Mötesformer

Plenum

• Helgrupp

• Här tas alla beslut

• Här sker alla föredragningar

• Dubbla talarlistor

• Talartid 2 min



Mötesformer

Påverkanstorg

• Dialog och diskussion pågår samtidigt

• Du väljer själv var du går

• Här sker alla yrkanden 

• Du röstar (gilla) i Easymeet på de förslag du delar, 

35 röster krävs för att det ska lyftas till plenum

• Samtalsansvariga leder dialogerna

• Förslagen kan gå till redaktionskommittén



Möteshandlingar

• Två versioner – en utan rapporter

• Allt finns i Easymeet – inga papperskopior

• Yrkande på samtalsledare och redaktionskommitté 

läggs på kongressen



Påverkanstorgen

Organisation 1 Organisation 2 Organisation 3

Proposition: En höjd röst för en växande förening

Demokrati & Stadgar Kommunikation Förutsättningar

Politik 1 Politik 2 Politik 3

Proposition: En höjd röst för livsviktiga yrken

Proposition: En höjd röst för ett hållbart yrkesliv

Proposition: En höjd röst för vårdens utveckling

Arbetsmiljö & Arbetsliv Villkor, Tid & Lön Vård & Yrke



Roller på kongressen

• Ombud (och ersättare)

• Anställda

• Observatörer

• Samtalsansvariga

• Mötespresidium

• Redaktionskommitté

• Förbundsstyrelsen, valberedningen, revisorer



Beslut i plenum

• 35 röster på påverkanstorget

• Förbundsstyrelsens förslag går alltid med till plenum

• Redaktionskommittén har yrkanderätt i plenum

• Direkt till beslut

• Acklamation

• Begära votering – votering i Easymeet

• Reservation



Hur ställer sig kongressen 
till förslaget?

• 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.



Ordningsfrågor

• Sker i Easymeet – Ordningsfråga

• Sakupplysning

• Streck i debatten

• Paus, ajournering



Valen – dramaturgin

• Valberedningen inleder och presenterar sitt 

förslag och sig själva

• Arvode

• Antal

• Valen

• Valberedningen presenterar sitt förslag, 

mötesordförande presenterar övriga 

kandidater

• Val sker i Easymeet



Nomineringar

Val beredda av valberedningen

• Nomineringen ska ha skett innan 31:a januari

• Alla som finns i handlingarna finns i Easymeet

• Vill man dra tillbaka sin kandidatur så gör man 

det i Easymeet



Nomineringar

Val av valberedning

• Finns kandidater i handlingarna

• 6-10 ledamöter – valberedningen kommer 

yrka 10



Några sista 
återstående 
frågor?



Tack!


