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Förbundsstyrelsens förslag 
Förhandlingsordning 
 

1. Registrering av ombud samt erhållande av röstkort och läsplatta 
Varje ombud ska registrera sig i mötesbyrån för att upptas i röstlängden som 
röstberättigad. Registreringen sker genom att varje ombud får en läsplatta och 
en namnskylt. Läsplattan är ombudens nyckel under mötet och används för 
begäran om ordet, replik, yrkande samt för att ges rätt att rösta vid eventuell 
votering.  
 
Mötessystemet ansvarar för säkerheten och rätt behörighet. Vid byte av ombud 
under kongressen gäller att avregistrering av läsplatta först måste ske i 
mötesbyrån. Ersättare registreras och erhåller läsplatta som aktiveras i 
mötesbyrån.  
 

2. Röstlängd 
Röstlängd för kongressen fastställs vid kongressens början vilket sker genom att 
registrerat ombud har aktiverat sin närvaro i läsplattan. Röstlängden kan senare 
genom beslut av kongressen justeras. Anmälda ombud, och vid behov ersättare, 
upptas i röstlängden. Kongressombud som avser att lämna kongressen 
meddelar detta till mötesbyrån, som meddelar presidiet så att röstlängden kan 
justeras. Endast av berört distrikt anmäld person kan utses som ersättare. 

 
3. Yttrande- och förslagsrätt 

Enligt § 4 mom. 9 har varje närvarande ombud och ledamot av 
förbundsstyrelsen en röst. Medlem som inte är ombud får närvara vid 
kongressen. Sådan medlem har yttranderätt i fråga som i stadgeenlig ordning 
väckts av medlemmen eller av förening som medlemmen företräder, men äger i 
övrigt yttranderätt endast om kongressen så beslutar. Ledamot av 
förbundsstyrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet och val av revisorer. 
 

4. Förbundsstyrelsens förslag är huvudförslag 
 

5. Motioner anses föredragna i och med att de är utskickade 
 

6. Diskussionsordning 
a. Ordet begärs genom att ombud (som i förväg registrerat sig, erhållit läsplatta 

och därigenom är inloggade för mötet) efter anvisning från 
mötesordföranden ges möjlighet att begära ordet. Begäran om ordet eller 
replik kan endast göras för den under förhandlingarna aktuella punkten och 
efter mötesordförandens anvisningar. Detta förfarande gäller inte FS:s 
föredragande. Varje ombuds unika inloggning i mötessystemet garanterar 
säkerheten. 
 

b. Talarlista samt föredragningslistan visas på storbildsskärm. 
 

c. Alla förslag och yrkanden, med undantag för rena bifalls- och 
avslagsyrkanden, ska skrivas in digitalt till presidiet via läsplattan eller en 
station för yrkanden i anslutning till lokalen. Personal finns på plats för att 
hjälpa till med detta om det skulle behövas. 
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d. Anförandena spelas in (ljud och bild). För den skull och med hänsyn till 

deltagarna måste alla muntliga inlägg hållas från talarstolen. 
 

e. Tiden för debattinlägg är högst tre minuter med rätt till två repliker om 
vardera högst en minut. Möjlighet finns för mötespresidiet och ombud att 
föreslå kortare talartider. 
 

f. Vid acklamation sker röstning mellan olika yrkande, uteslutande med 
bifallande ja till det förslag man stödjer. 

 
g. Alla reservationer mot beslut inlämnas skriftligt för reservationer, innan 

kongressen avslutas. 
 

7. Beslut, omröstning 
Sakfrågor. Kongressens beslut är den mening varom de flesta förenar sig. Vid 
lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. I händelse av lika röstetal vid 
val avgörs detta genom lottning. Omröstning sker öppet om inte annat beslutas. 
Votering sker med hjälp av läsplattorna. Ombud som begär votering ska uppge 
sitt namn och distrikt. 
 
Beslut om ändring av stadgar fattas av ordinarie kongress som bestämmer när 
ändringen ska träda i kraft. För bifall till stadgeändring fordras enligt § 10 i SPF 
Seniorernas stadgar, beslut av SPF Seniorernas kongress med minst 2/3 
majoritet av antalet närvarande kongressombud. 
 
Vid sluten omröstning vid personval, genomförs röstningen med digital 
röstsedel (slutna sedlar) vid begärd votering. Vid personval med digital 
röstsedel får valsedel inte uppta fler namn än dem som ska väljas. Valresultatet 
anges på sekretariatets dataskärm efter avslutad omröstning och blir, efter 
beslut av mötesordföranden, tillgängligt och visas på storbildsskärmen. 

 
8. Beredningsutskott 

Kongressen väljer ett beredningsutskott, bestående av en ordförande och 8 
övriga ledamöter.  Beredningsutskottet tar hand om andra frågor som 
kongressen väljer att skicka till utskottet, exempelvis när det finns olika 
ståndpunkter som är svåra att jämka ihop. Beredningsutskottets uppgift är att 
formulera ett nytt förslag som de flesta kan acceptera. Utskottet upprättar även 
förslag till ny valberedning. 

 
9. Mötets offentlighet 

Kongressen är offentlig och streamas i realtid på SPF Seniorernas hemsida 
www.spfseniorerna.se. 
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