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HUR FUNKAR EN DIGITAL KONGRESS? 
Svenska Freds kongress 2020 genomförs i verktyget Zoom. Inför mötesdagen får du ett 
mejl med länkar och instruktioner för hur du registrerar dig på kongressen och ansluter dig 
till mötet. Du kommer även att bjudas in till en workshop i Zoom kvällen innan kongressen, 
där du har möjlighet att lära känna verktyget och träffa några av de andra 
kongressdeltagarna.  

Mötet kvällen innan kongressen är klockan 17.00-18.00 den 15 maj.  
Kongressen öppnas klockan 10.00 den 16 maj. Registreringen öppnar klockan 09.15. 

TIPS INFÖR ATT MÖTAS I ZOOM 
● Zoom fungerar allra bäst från datorn, men det går även att ansluta från en 

smartphone eller surfplatta.  
● Välj en plats där det är lugnt och tyst vid en dator som har fungerande webbkamera 

och mikrofon. Allra bäst blir det om du har hörlurar med inbyggd mikrofon. 
● Ha papper och penna i närheten och gärna kongresshandlingarna utskrivna på 

papper.  
● Slå på kameran så att de andra kan se dig, det ger en större närhet till övriga som är 

med. Tänk dig att du är på ett fysiskt möte, det är svårare att lyssna på någon som 
inte syns i rummet.  

● Checka in i mötet i god tid innan det börjar, så att du kan få hjälp med tekniken om 
det skulle vara något problem. 

● Du kan när som helst under mötet få teknikhjälp på telefonnummer 070-763 48 56 
eller genom att skriva direkt till Teknikansvarig i Zoom-chatten (det gör du genom 
att välja Teknikansvarig som mottagare av ditt meddelande i chatten, istället för 
“Everyone”). 

● Stäng av mikrofonen i Zoom med knappen ”mute” som finns längst ner till vänster i 
listen när du inte använder den, så blir det inte för mycket ljud i mötesrummet.  

● Gå inte ur mötet om du behöver lämna en stund, stäng istället av ljud och kamera.  
● Du kan testa att din enhet fungerar för att använda zoom på https://zoom.us/test.  

 
INFÖR REGISTRERING 
Om det är första gången du använder Zoom får du skriva in ditt namn innan du kommer in i 
mötet. Skriv då ditt för- och efternamn så är det lättare att checka av dig på listan med 
anmälda. Om du inte får möjlighet att välja namn när du checkar in kan du ändra namnet i 
efterhand genom att hålla musmarkören över din bild och trycka på de tre prickarna längst 
upp i högra hörnet där du väljer alternativet “rename”. Du kan också välja att trycka på ditt 
namn på deltagarlistan (”participants”), trycka på den blå rutan där det står ”more” och 
välja ”rename”. 

Du har fått ett fysiskt röstkort hemskickat som du behöver vara beredd att visa upp i mötet. 
Du som har yttrande- och förslagsrätt men saknar rösträtt har fått ett deltagarkort. 
CHAT-FUNKTIONEN 
Om du behöver fråga något kan du använda chat-funktionen i Zoom. Den hittar du genom 
att klicka på symbolen ”chat” som finns längst ner i listen på Zoom. Då dyker en ruta upp 
till höger i bild, där du längst ner i den rutan kan skriva ett meddelande där det står “Type 
message here”. Meddelandet går då till alla i mötet (“everyone”). Om du behöver 
teknikhjälp under mötet kan du skriva direkt till Teknikansvarig i chatten, det gör du 
genom att välja Teknikansvarig som mottagare av ditt meddelande i chatten, istället för 
“Everyone”.  

ÄR KONGRESSEN ÖPPEN FÖR ALLA? 
Kongressen är öppen för alla medlemmar. Som kongressdeltagare företräder du dig själv 
och kan inte rösta genom ombud eller fullmakt. Om du av någon anledning skulle falla ur 
mötet kan du återansluta genom att klicka på samma länk som du anslöt dig med och som 
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har skickats ut via mejl.  
 
 
HAR ALLA RÖSTRÄTT? 
Enligt Svenska Freds stadgar har du som är medlem, som har anmält dig i tid och betalat 
din medlemsavgift för de senaste två åren yttrande-, förslags- och rösträtt på kongressen.  

Kongressen beslutar om de medlemmar som anmält sig sent ska få ingå i röstlängden, listan 
över alla röstberättigade. Om de röstar emot att ge sent anmälda rösträtt, har sent anmälda 
ändå yttrande- och förslagsrätt. 

Du som inte har betalt medlemsavgift för de senaste två åren har inte rösträtt men 
förslagsrätt och yttranderätt och kan att delta i diskussionerna. Praxis för anställd personal 
på Svenska Freds är att de har yttrande- och förslagsrätt men inte röstar.  

HUR BEGÄR JAG ORDET? 
Om du vill begära ordet använder du Zooms funktion för att räcka upp handen, med hjälp av 
knappen ”raise hand”. Du kommer åt den genom att klicka på symbolen ”Participants” 
som finns längst ner i listen på Zoom. Då dyker det upp en lista med namnen på alla 
medverkande och längst ner på den finns knappen ”raise hand” som du klickar på. 

Om du behöver hjälp med något eller har en ordningsfråga under kongressen kan du skriva 
din fråga i chatten. Läs mer om hur kommer åt funktionen under rubriken “Chat”. Om du 
har en ordningsfråga skriver du “Ordningsfråga” i chatten och väntar tills 
mötesordföranden ger dig ordet.  

Kongressens tid är begränsad. För att alla som vill ska ha chans att prata har du två minuter 
på dig när du har fått ordet av mötesordföranden.  

DU SOM HAR LÄMNAT IN EN MOTION 
Du som har lämnat in en motion får möjlighet att presentera den för kongressens deltagare 
när det är dags för den punkten. Du har fem minuter på dig. CS har tagit ställning till alla 
motioner och kommer att presentera sitt svar och rekommendation innan kongressen 
fattar beslut. 

ARBETSMETOD 
Eftersom vi är många i mötet kommer vi att använda oss av mindre grupper, så kallade 
“breakout rooms”, där vi diskuterar de förslag som inkommit till kongressen, innan vi går 
till beslut i storgrupp, så kallat plenum. I den första gruppdiskussionen före lunch 
diskuteras centralstyrelsens förslag, propositionerna. I den andra gruppdiskussionen efter 
lunch diskuteras medlemmarnas förslag, motionerna.  

Inför diskussionerna väljer du vilket förslag du vill prata mer om. Detta gör du genom att 
sätta en siffra framför ditt namn. Vilka siffror du kan välja bland kommer att förklaras 
närmare på mötet . Du flyttas automatiskt till ett digitalt grupprum när det är dags för 
gruppdiskussionerna och varje grupp har en samtalsledare som leder diskussionen framåt.  
 
HUR GÖR JAG ETT YRKANDE? 
Om du vill föreslå ändringar eller tillägg i någon av propositionerna eller motionerna kan 
du skriva ett yrkande. Det finns olika sorters yrkanden:  

1 Bifallsyrkande (att bifalla motionen): Du uttrycker ditt stöd för motionen, även om CS har 
föreslagit att den ska avslås eller att den ska anses besvarad.   

2. Avslagsyrkande (att avslå motionen): Du uttrycker ditt stöd för att kongressen ska avslå 
motionen, även om CS har föreslagit att den ska bifallas eller anses besvarad. 

3. Tilläggsyrkande (att bifalla motionen eller propositionen med ett tillägg): Du uttrycker 
ditt stöd för att en motion eller proposition från CS ska bifallas, men vill lägga till något. 

3 



 

4. Ändringsyrkande (att bifalla motionen eller propositionen med en ändring.) Du uttrycker 
ditt stöd för att en motion eller proposition är bra, med du vill ändra något.  

Du kan inte göra ett yrkande som tar upp helt nya frågor, det måste handla om de förslag 
som medlemmarna kunnat ta ställning till i förväg.  

För att kongressdeltagarna ska kunna fatta beslut om ett tilläggs- eller ändringsyrkande 
behöver du skriva ner det och mejla det till kongress@svenskafreds.se, senaste klockan 
14.00 på kongressdagen.  

I ämnesraden skriver du vilket förslag du vill göra ändringar eller tillägg i. Därefter skriver 
du ditt förslag, ditt för- och efternamn. Om du vill göra ett bifalls- eller avslagsyrkande 
behöver du inte skicka in yrkandet i förväg utan kan begära ordet under debatten.  

DEBATT 
Efter gruppdiskussionerna är det dags att debattera förslagen i storgrupp, plenum. Om du 
vill argumentera för eller emot olika förslag,  begär du ordet genom att trycka på knappen 
för att räcka upp handen, ”raise hand”. Du har två minuter på dig när du har fått ordet av 
mötesordföranden.  

När det är dags att fatta beslut är det motionärens eller CS förslag som är huvudförslaget i 
beslutsordningen.  

Tidsbegränsning kan begäras om du tycker att debatten blir för lång eller när det börjar bli 
ont om tid. Du skriver då “Tidsbegränsning” i chatten. Kongressen kan då besluta att varje 
talare får kortare tid på sig än två minuter.  
REPLIK 
Du kan begära replik om någon nämner dig vid namn eller kritiserar dig. Om du vill begära 
replik skriver du ”Replik” i chatten. 
OMRÖSTNING - TYST ACKLAMATION 
De flesta beslut fattas genom så kallad “tyst acklamation” Mötesordföranden frågar t ex:  

“Kan vi välja xx till sekreterare för kongressen?” 

Alla som röstar ja gör då ingenting.  

Ordföranden frågar då: “Någon däremot?” 

De som är emot skriver då “!”(utropstecken) i chatten. Du kan endast rösta om du har 
rösträtt.  

Ordföranden gör bedömningen om en majoritet är för beslutet. Om ordföranden är osäker 
genomförs omröstningen genom rösträkning, votering. Om du som deltagare vill att 
votering genomförs skriver du “Votering” i chatten.  

Om det finns flera förslag till beslut gör ordföranden en så kallad propositionsordning. Om 
det till exempel finns tre förslag ställs först förslag ett mot två och sedan ställs det 
vinnande förslaget mot förslag tre.  

OMRÖSTNING - RÖSTRÄKNING/VOTERING 
Vid votering används “yes”- och “no”-knapparna som du hittar genom att klicka på 
“Participants” nere i listen. Under listan med deltagare som då dyker upp finns en grön 
knapp (yes) och en röd knapp (no).  

Ordföranden säger: “De som röstar för att förslaget ska bifallas trycker på yes (grön knapp), 
de som röstar emot att förslaget ska bifallas trycker no (röd knapp)”.  

Efter att ordföranden kontrollerat att alla som kan och vill rösta har gjort det räknar 
rösträknarna samman rösterna och presenterar dem för kongressen.   
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OM DU TYCKER ATT KONGRESSEN FATTAT FEL BESLUT 
Som medlem med rösträtt har du rätt att reservera dig mot beslut som mötet fattar. Skriv i 
chatten “Jag reserverar mig”. Skicka också ett mejl till kongress@svenskafreds.se. I 
ämnesraden skriver du: Reservation. I mejlet skriver du ditt för- och efternamn, vilket 
beslut det gäller. Du får gärna motivera din reservation. Reservationen skrivs in i 
protokollet.  

VILKA ÄRENDEN TAS UPP PÅ KONGRESSEN? 
Svenska Freds verksamhetsberättelser och ekonomiska redogörelser är del av Årsberättelsen 
som presenteras på kongressen. Den beskriver riksorganisationens verksamhet som 
styrelsen ansvarat för under de två senaste åren. Lokalföreningarnas 
verksamhetsberättelser är del av den Lokala årsboken och tas också upp på kongressen. 
Årsberättelsen presenteras av kansliet och kongressdeltagarna har möjlighet att ställa 
frågor och ge kommentarer.  

Efter presentationen av årsberättelsen beslutar kongressen om styrelsen kan beviljas 
ansvarsfrihet. Om centralstyrelsen grovt misskött verksamheten eller ekonomin kan 
kongressen rösta mot att bevilja ansvarsfrihet.  

Propositioner (förslag från CS), motioner och centralstyrelsens förslag till handlingsprogram 
är kongressens viktigaste punkter. Det är då de kommande årens fredsarbete diskuteras, 
planeras och beslutas. Diskussionerna utgår från de förslag som CS och motionärer skickat 
till kongressen i förväg.  

Helt nya förslag tas inte upp under kongressen. Det är för att alla föreningens medlemmar 
ska ha en chans att sätta sig in i förslagen i förväg. Enklare frågor till CS kan ställas under 
punkten interpellationer och enkla frågor till centralstyrelsen.  

En sak som kan vara bra att känna till är att förslaget till handlingsprogram behandlas en 
första gång före motionsbehandlingen och att det då antas ”i princip”. Efter 
motionsbehandlingen tas handlingsprogrammet återigen upp till behandling för att 
fastslås. Det är för att kunna se om kongressen fattat några beslut som kräver revidering av 
handlingsprogrammet.  
Kongressen ska även välja ordförande, ledamöter och suppleanter till Svenska Freds 
centralstyrelse (CS). Valberedningen har haft i uppdrag att samla in namn på kandidater 
och lämna förslag till kongressens val. Nomineringsstopp inför valberedningens arbete var 
den 15 februari 2020 och fastslås av kongressen under punkten Fastställande av 
kongresshandledning. 

Under punkten valfrågor  berättar valberedningen hur de gått tillväga i sitt arbete. Under 
den punkten beslutar kongressen också om hur många ledamöter som ska ingå i CS under 
de kommande två åren.  

Under samma punkt presenterar sig kandidaterna i valberedningens förslag. Det gör även 
de personer som kandiderar vid sidan av valberedningens förslag, som har nominerats i tid 
och som kan uppvisa dokumentation om att de inte har betalningsanmärkning.   

Om du vill kandidera utanför valberedningens förslag kan du anmäla detta till 
info@svenskafreds.se fram till den 15 maj. Du ansvarar själv för att kunna uppvisa en 
kreditupplysning som styrker att du inte har betalningsanmärkningar, ett krav som Svensk 
Insamlingskontroll har på centralstyrelsens ledamöter.  
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