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Förslag till arbetsordning för Lärarförbundets 
extrakongress 2020  
 
Syftet med extrakongressens arbetsformer och arbetsordning är att underlätta för dig 
som är kongressombud, låta så många åsikter som möjligt komma fram och prövas samt 
att göra beslutsprocessen tydlig och så enkel som möjligt. Alla yrkanden ska synliggöras 
och dialogen mellan kongressombuden främjas. 
 

Förutsättningar  
• Alla handlingar publiceras digitalt i mötessystemet och det är enbart de 

handlingar som publicerats där som extrakongressen kommer behandla. 
• Yrkandeperioden påbörjas den 16 mars och avslutas när kongressen så beslutar.  

 

Närvaro  
• Om du tillfälligt måste lämna kongressen är det viktigt att du ansöker om 

permission till kongresspresidiet via mötessystemet. Extrakongressen beslutar 
därefter om permission och anslår det.  

• Din suppleant får endast ersätta dig om du lämnar ditt uppdrag som 
kongressombud. Ett beslut om en suppleants inträde fattas av kongresspresidiet 
och din suppleant träder då in för återstoden av extrakongressen.  

 

Yrkanden och beslut 
• Yrkanden ska skrivas in i mötessystemet och ska gälla antingen bifall eller 

förändringar av förbundsstyrelsens förslag. Yrkandena kan förses med en 
kortfattad motivering. 

• För att ett yrkande ska kunna tas upp i beslutsplenum för eventuellt beslut, 
måste det ha skrivits in i mötessystemet under yrkandeperioden. 

• Beslut i plenum sker med acklamation eller via mötessystemet.  
• Extrakongressen behandlar ärenden på tre olika sätt, beroende på vilken typ av 

fråga som behandlas. Det tre olika ordningarna är: 
 Rådslag som fullföljs i beslutsplenum  
 Personval 
 Diskussion och beslut i plenum.  

• Det är i rådslagen som yrkanden, diskussion och dialog äger rum. När frågorna 
sedan behandlas i beslutsplenum är diskussionen avslutad. 

• Frågor som behandlas i rådslag hanteras i fem huvudsakliga steg: 
 Förbundsstyrelsens föredragning 
 Talarmöjlighet i plenum 
 Rådslagsdialog 
 Revidering av förslag/Förbundsstyrelsen kommenterar 
 Beslutsplenum 

• I propositionen ”En eventuellt ny organisering av förbundets medlemsgrupper” 
kommer det enbart vara möjligt att yrka bifall eller avslag eftersom punktens att-
satser är likalydande för Lärarförbundets och Lärarnas riksförbunds parallella 
kongresser. Det innebär att det inte går att yrka på förändringar av dessa att-
satser utan enbart bifall eller avslag till propositionen som helhet.  
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Beslutsordning En eventuellt ny organisering av förbundets 
medlemsgrupper 

1. Förbundsstyrelsens föredragning 
Förbundsstyrelsen föredrar frågan och sitt förslag till beslut i plenum.  

 
2. Talarmöjlighet i plenum 

De kongressombud som vill tala för sitt yrkande ges möjlighet att göra det. Max 1 
minut per talare. 
 

3. Rådslagsdialog 
Därefter följer diskussion i rådslagsdialoger. Alla kongressombud deltar i 
dialogerna. Syftet med dialogerna är att alla kongressombud utbyter tankar om 
frågan, är delaktiga och bidrar till diskussionen.  

 
4. Förbundsstyrelsen kommenterar  

När rådslaget stängts och diskussionen är avslutad tar förbundsstyrelsen med sig 
inkomna yrkanden och resultaten av rådslagsdialogerna och ges möjlighet att 
kommentera det som har inkommit.  

 
5. Beslutsplenum 

Kongressen går till beslut i frågan. Detta görs i plenum. Beslut fattas med enkel 
majoritet.  

 

Beslutsordning Lärarförbundets ekonomi 
1. Förbundsstyrelsens föredragning 

Förbundsstyrelsen föredrar frågan och sitt förslag till beslut i plenum.  
 

2. Talarmöjlighet i plenum 
De kongressombud som vill tala för sitt yrkande ges möjlighet att göra det. Max 1 
minut per talare. 

 
3. Rådslagsdialog 

Därefter följer diskussion i rådslagsdialoger. Alla kongressombud deltar i 
dialogerna. Syftet med dialogerna är att alla kongressombud utbyter tankar om 
frågan, är delaktiga och bidrar till diskussionen.  

 
4. Revidering av förslag 

När rådslaget stängts och diskussionen är avslutad tar förbundsstyrelsen med sig 
inkomna yrkanden och resultaten av rådslagsdialogerna och ges möjlighet att 
föreslå kompromisser eller revidera sitt förslag.  
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5. Beslutsplenum 
Beslutsplenum inleds med att förbundsstyrelsen föredrar sitt slutgiltiga 
beslutsförslag för kongressen. För att ett annat förslag än förbundsstyrelsens ska 
kunna behandlas i plenum, måste det yrkandet väckas på nytt i mötessystemet.  
 
När du och övriga kongressombud har fått tillfälle att väcka tidigare yrkanden, 
går kongressen till beslut i frågan. Detta görs i plenum. Beslut fattas med enkel 
majoritet.  

 

Beslutsordning Personval den 16 maj 
Personval till ledamotsplats i förbundsstyrelsen sker digitalt i mötessystemet och går till 
på följande sätt: 
 

1. Den 16 april presenterar valberedningen sitt förslag till kandidat till den aktuella 
posten via en film.  
 

2. Under perioden 17 april – 8 maj kan du nominera ytterligare kandidater. Enbart 
de kandidater som tidigare nominerats till valberedningen kan nomineras igen. 
Eventuella nomineringar görs i det digitala mötessystemet. Du kan motivera din 
nominering genom att bifoga en kort film där du pläderar för din kandidat under 
max 1 minut eller genom att bifoga en kortare text där du motiverar varför man 
ska rösta på ditt förslag (max 1 000 tecken). Efter den 8 maj är nomineringen 
avslutad och inga ytterligare nomineringar kan tillkomma. Ingen ytterligare 
beredning sker efter detta.  
 

3. Under perioden 9 maj kl. 12.00 – 15 maj kl. 12.00 finns det möjlighet att rösta på 
den kandidat du anser bäst lämpad. Röstning sker i det digitala mötessystemet. 
Observera att när du avlagt din röst finns det inte möjlighet att ändra sig.  
 

4. För att en röst ska vara giltig måste den omfatta exakt det antal som motsvarar 
antalet personer som ska väljas. 
 

5. Den 16 maj presenteras resultatet. Den som erhållit flest antal röster förklaras 
vald. Vid lika röstetal skiljer lotten.  
 

Beslutsordning Personval den 9 september 
Personval till ledamotsplats i förbundsstyrelsen i samband med kongressens 
återupptagande den 9/9-20 sker digitalt i mötessystemet och går till på följande sätt:   
   

1. De personer som nominerats till personvalet i samband med kongressens första 
del den 16/5-20 anses vara nominerade även till detta val om de själva så önskar. 
Den 22/6 offentliggörs listan på vilka det är och möjlighet att tilläggsnominera 
kandidater öppnar. Sista datum för nominering är den 31 juli.   

 
2. Den 20 augusti presenterar valberedningen sitt förslag till kandidat till den 

aktuella posten via en film i det digitala mötessystemet.   
 

3. Under perioden 21 augusti – 27 augusti kan du åternominera kandidater. Enbart 
de kandidater som tidigare nominerats till valberedningen kan nomineras 
igen. Eventuella nomineringar görs i det digitala mötessystemet. Du kan motivera 
din nominering genom att bifoga en kort film där du pläderar för din kandidat 
under max 1 minut eller genom att bifoga en kortare text där du motiverar varför 
man ska rösta på ditt förslag (max 1 000 tecken). Efter den 27 augusti är 
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nomineringen avslutad och inga ytterligare nomineringar kan tillkomma. Ingen 
ytterligare beredning sker efter detta.    
 

4. Under perioden 28 augusti kl. 12.00 – 4 september kl. 12.00 finns det möjlighet 
att rösta på den kandidat du anser bäst lämpad. Röstning sker i det digitala 
mötessystemet. Observera att när du avlagt din röst finns det inte möjlighet att 
ändra sig.    

 
5. För att en röst ska vara giltig måste den omfatta exakt det antal som 

motsvarar antalet personer som ska väljas.   
 

6. Den 9 september presenteras resultatet. Den som erhållit flest antal röster 
förklaras vald. Vid lika röstetal skiljer lotten.    

  

Diskussion och beslut i plenum  
Ett antal av dagordningens övriga punkter behandlas inte genom diskussion i rådslag, 
utan direkt i plenum. Dessa är:  

 
• Formaliapunkter (Kongressens öppnande, kongressens behöriga utlysande, 

upprop, fastställande av arbetsordning och dagordning, kongressens 
offentlighet).  

• Val av mötesfunktionärer.  
 
Diskussion i dessa ärenden sker i plenum. Inläggen i debatten tidsbegränsas till två 
minuter, utom för den som är föredragande i frågan, om det inte finns särskilda skäl för 
en utökning av tiden. En replik, som bryter talarlistans turordning, får vara högst en 
minut. Kongressen kan besluta om skärpt tidsbegränsning.   
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