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Förslag till arbetsordning

Påverkanstorg
Förbundsstyrelsen föreslår att förbundskongressen år 2017 arbetar i Påverkanstorg
avseende de frågeställningar förbundsstyrelsen presenterar som sina förslag. På
torgen fattas ej beslut, det görs under förhandlingarna på söndagen.
De fyra frågorna är
-

Medlemsavgifter
Föreningslivet imorgon
Samordnad opinionsbildning
Demokrati

Inom vart och ett av de fyra frågeställningarna behandlas de motioner som går att
förbinda med respektive frågeställning.
Påverkanstorg genomförs på lördagen klockan 09.00 – 11.30. På vart och ett av
torgen presenteras förbundsstyrelsens förslag och de yrkanden som finns i motioner
som går att förbinda med respektive frågeställning. Ombuden rör sig fritt i den
ordning man själv önskar mellan de olika torgen, deltar i diskussioner och har
möjlighet lämna ändrings- eller tilläggsyrkanden och att biträda förbundsstyrelsens
förslag och andras yrkanden.
På varje torg deltar 2 personer från förbundsstyrelsen, 1 personal från
förbundskansliet som hjälper till med praktiska bestyr samt 1 ansvarig funktionär.
Den ansvarige funktionären har att hantera nya ändrings- eller tilläggsyrkanden så att
dessa tillkännages tydligt. Det är ej tillåtet att yrka något nytt som ej behandlas i
förbundsstyrelsens förslag eller i berörda motioner. Efter klockan 10.45 kan inte nya
tilläggsyrkanden anslås. Den ansvarige funktionären har att skaffa sig en bild av
opinionsläget inom respektive torg och att till söndagens förhandlingar ha
sammanställt dessa till kongressen för beslut.
Ansvariga funktionärer föreslås vara:
Medlemsavgifter – Magnus Andersson, förbundskansliet
Föreningslivet imorgon – PJ Tjärnberg, förbundskansliet
Samordnad opinionsbildning – Max Ney, förbundskansliet
Demokrati – Roger Lindahl, förbundskansliet
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Motionshantering
Motioner behandlas under den dagordningspunkt som kan förbindas med motionen.
De motioner som ej kan bindas till annan dagordningspunkt behandlas under
punkt 21.

Beslut om nomineringstidens utgång, punkt 7
Motioner nr 1 – 3
Arvoden för förtroendevalda, punkt 13
Motioner nr 4 – 5
Val av styrelse, punkt 14
Motioner 6 – 7
Medlemsavgifter, punkt 17
Motioner nr 8 - 10
Föreningslivet imorgon, punkt 18
Motioner nr 11 - 14
Samordnad opinionsbildning, punkt 19
Motioner nr 15 – 35
Demokrati, punkt 20
Motion nr 36
Motioner vid 2017 års förbundskongress, punkt 21
Motioner nr 37 - 57
Stadgeändringar, punkt 23
Motioner 58 - 64
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