
KONGRESSHANDLEDNING

Inför Svenska Freds 139-årskongress
21-22 maj 2022 i Stockholm
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NÄR BÖRJAR KONGRESSEN?
Kongressen äger rum på Hotel Rival på Mariatorget i Stockholm den 21-22 maj. Du kan registrera
dig från klockan 09.00 lördagen. När du ”skriver in dig” får du ett kuvert med viktiga handlingar
och information. Du som har rösträtt får även ett röstkort, du företräder dig själv och kan inte
rösta genom ombud eller fullmakt.

Kongressen öppnas av Svenska Freds ordförande klockan 09.30 då alla deltagare har registrerat
sig.

Kongressen avslutas klockan 15.00 på söndagen. Du hittar exakta tider och hållpunkter i ett
separat tidsschema.

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. Deltagare från Fredsakademins ledarskapsutbildning är
välkomna som åhörare på kongressen 2022.

NOMINERINGSSTOPP OCH VAL AV STYRELSE
Kongressen väljer 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.

Valberedningen har beaktat alla nomineringar som inkommit t o m 1 mars 2022. CS har föreslagit
att sätta nomineringsstopp för ytterligare kandidater till två veckor innan kongressen. Det
innebär att kandidater kunnat nomineras fram till den 6 maj, som kan kandidera till styrelsen
utanför valberedningens förslag. Du som kandiderar ansvarar då själv för att kunna uppvisa en
kreditupplysning som styrker att du  inte har betalningsanmärkningar, ett krav från  Svensk
Insamlingskontroll på styrelsens  ledamöter.

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.

HAR JAG 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 sent anmälda men annars röstberättigade medlemmar ska få ingå i
röstlängden, listan över alla röstberättigade. Om kongressen röstar emot att ge sent anmälda
rösträtt, har sent anmälda ändå yttrande- och förslagsrätt.

Du som inte har betalat medlemsavgift för de senaste två åren har inte rösträtt men förslags- och
yttranderätt och kan att delta i diskussionerna. Praxis för anställd personal på Svenska Freds är
att de har yttranderätt men inte lämnar förslag eller röstar.

PROPOSITIONER OCH MOTIONER
Propositioner (förslag från CS), motioner och centralstyrelsens förslag till handlingsprogram och
idéprogram är några av kongressens viktigaste punkter. Det är då de kommande årens fredsarbete
diskuteras, planeras och beslutas om. Diskussionerna utgår från de förslag som CS och
motionärer skickat till kongressen i förväg. Inför beslut samlas kongressdeltagare i plenum, som
det kallas när alla är samlade.

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.

Tidsbegränsning kan begäras om du tycker att debatten blir för lång eller när det börjar bli ont om
tid. Kongressen kan då besluta att varje talare får kortare tid på sig än två minuter.
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HUR BEGÄR JAG ORDET?
Om du vill begära ordet skriver du ditt namn på ett av de formulär som finns framme vid presidiet
och utlagt i lokalen. Du sätts då upp på talarlistan och mötesordföranden säger till när det är din
tur.

Kongressens tid är begränsad. För att alla som vill ska ha chans att prata har du cirka 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 cirka tre minuter på dig. CS har svarat på alla motioner och
kommer att presentera sitt svar och rekommendation innan kongressen fattar beslut.

HUR GÖR JAG ETT YRKANDE?
Om du vill föreslå ändringar eller tillägg i något av förslagen 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.

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 skriver
du ditt förslag på ett av de formulär för yrkanden som finns framme vid presidiet och utlagt i
lokalen.

I ämnesraden skriver du vilket förslag du vill göra ändringar eller tillägg i. Därefter skriver du ditt
förslag, ditt för- och efternamn. Om du endast vill göra ett bifalls- eller avslagsyrkande räcker
det med att begära ordet under debatten.

REPLIK
Du kan begära replik om någon nämner dig vid namn eller kritiserar dig.

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

Vid enkel omröstning frågar ordföranden:

– Kan kongressen bifalla förslaget?

De som tycker så svarar ja.

Sedan frågar ordföranden:

– Avslås detsamma/Någon däremot?

De som vill avslå svarar ja.

Du svarar alltså aldrig nej.

Nu säger ordföranden t ex:

– Jag finner att kongressen beslutat att bifalla förslaget.
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Ordföranden bedömer själv om det var flest bifalls- eller avslagsröster.

Därefter slår ordföranden klubban i bordet och då är beslutet fattat.

Du kan alltid begära votering innan klubban har fallit. Röstningen sker då en gång till då alla
räcker upp sina röstkort i luften. Om du tycker att rösterna för och emot verkar vara lika många
kan du begära rösträkning.

Vill du ha en sluten omröstning begär du det, vilket betyder att omröstningen sker via lappar som
lämnas in.

OM DU TYCKER ATT KONGRESSEN FATTAT FEL BESLUT
Som medlem med rösträtt har du rätt att reservera dig mot beslut som mötet fattar. Du lämnar
den skriftligt till presidiet i samband med det beslut som reservationen gäller. Reservationen
skrivs in i protokollet.

BEVILJA STYRELSEN ANSVARSFRIHET
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.
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