Kongress ordlista
Att åka på kongress för första gången innebär ett möte med en massa nya
svåra begrepp, lite som för att en oinvigd att läsa spanska. För att det ska
kännas lättare följer här en ordlista med de vanligaste begreppen. Att läsa
igenom innan och ha på en lapp i fickan om man så vill. Kunskap är makt,
som någon klok person sa.
Acklamation – Röstning med jarop Man ropar helt enkelt ”ja” på det
alternativ man föredrar och INTE ”nej” på det alternativ man ogillar.
Ajournering – Betyder att mötet avbryts för en längre eller kortare paus.
Beslut – När en fråga är slutdiskuterad ska man bestämma vilket
alternativ man kommit fram till, detta kallas att gå till beslut. Beslutet
fastställs med ett klubbslag.
Begära ordet – När du vill säga något begär du ordet. Detta kan ske
genom handuppräckning och ibland används en särskild blankett för att
begära ordet. Presentera dig och fatta dig kort samt undvik att upprepa
det andra sagt tidigare.
Bryta talarlistan – Ordföranden kan bryta talarlistan om:
– mötesdeltagare har en upplysning att lämna i den fråga (det
ärende) som behandlats.
– mötesdeltagare vill föreslå någon form av tidsbegränsning.
– mötesdeltagare vill ge ett kort svar, en replik, på något som sägs
efter att hon/han just haft ordet.
Bundet mandat – Att föreningen vid ett medlems-, styrelse- eller annat
möte diskuterat igenom kongressfrågorna och då gett sina ombud i
uppdrag att tala/rösta för vissa beslut. kallas bundet mandat, dvs.
delegaterna är bundna vid att framföra och rösta enligt föreningens
beslutande ställningstaganden.
Delegater – Delegaterna är föreningsombud och är de som har rösträtt
vid kongressförhandlingarna. För att välja delegater finns det olika sätt att
gå till väga, t.ex. bundet mandat eller fria mandat. Varje medlemsförening
i Kontaktnätet har rätt att utse tre delegater.
Fria mandat – Att föreningen har valt representativa delegater, dvs.
personer vars omdöme, ideologiska ståndpunkter osv. är representativa
för föreningen, kallas fria mandat. Dessa delegater är fria att framföra och
rösta enligt eget omdöme och självklart då också emot varandra.
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Föredragande – Varje förslagsställare, medlemsförening eller
riksstyrelse som vill lägga ett förslag ska utse en person, föredragande,
som ska tala för deras förslag. Att föredra ett förslag är att utveckla
tankarna bakom förslaget och lägga fram motivet (motiven) till förslaget
utförligare.
Förslagsrätt – Förslagsrätt innebär rätt att under en pågående
diskussion lägga fram förslag till beslut. Förslagsrätt har endast de
delegater som medlemsföreningarna utsett och Kontaktnätets
Riksstyrelse.
Justerare och rösträknare – Deltagarna på kongressen väljer, bland
sig, två personer till justerare och rösträknare. Deras uppgift är att göra
egna anteckningar och i efterhand kontrollera att sekreterarens protokoll
stämmer med vad som sades och beslutades. Utöver detta så ska de
räkna röster vid omröstningar.
Kongressordförande – Kongressordförandens uppgift är att med stöd
från mötessekreteraren föra talarlista, se till att det som ska diskuteras
verkligen diskuteras, föra fram förslag till beslut, leda röstning och
omröstning plus se till att mötet håller sig inom de avtalade tidsramarna.
Majoritet – I kongressammanhang talar man om två olika former för
majoritet:
(1)
Enkel majoritet innebär minst hälften av avgivna röster.
Enkel majoritet är det vanligaste.
(2)
Kvalificerad majoritet innebär mer än hälften. Kvalificerad
majoritet krävs bl.a. vid stadgeändringar. Inom Kontaktnätet, enligt
Kontaktnätets stadgar, krävs det 2/3 majoritet för att en ändring
ska gå igenom.
Motion – Motioner är förslag från enskilda medlemsföreningar till
kongressen.
Mötessekreterare – Mötessekreteraren är kongressordförandens högra
hand. Hon eller han ansvarar för protokollföring och bistår ordföranden
med talarlista, inkomna yrkanden mm.
Presidiet – Presidiet består av kongressordförande och mötessekreterare
(och i utökad mening även justerare/rösträknare).
Proposition – Propositioner kallas den avgående styrelsens förslag till
kongressen.
Protokoll – Hela kongressen spelas och mötessekreteraren antecknar
under mötets gång. Detta resulterar i ett beslutsprotokoll som berättar
vad som beslutades under kongressen.
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Replik – Om man vill ge ett kort svar till något som sägs efter det att
man själv just haft ordet, kan man begära replik.
Reservation – Om man har en fullständigt avvikande åsikt från det
beslut som fattas har man rätt att reservera sig dvs. ta avstånd från
beslutet. För att kunna reservera sig krävs det att ens (avvikande) åsikt
framförts i diskussionen och att man försökt få deltagarna vid kongressen
med sig på sin linje. En reservation antecknas i protokollet och vill man att
det ska framgå varför man reserverat sig så ska man, innan kongressen
är slut, skriftligen lämna in sin motivation till reservationen.
Rösträtt – Det är bara de delegater som medlemsföreningarna utsett
som har rösträtt.
Streck i debatten – Streck i debatten innebär att diskussionen avslutas.
Det som sker är att ordförande, efter att kongressen fattat beslut om
streck, redogör för de förslag som finns i frågan som diskuterats. Därefter
frågar ordföranden om det är någon som har ytterligare förslag att ställa
innan strecket sätts. Efter detta redogör ordföranden för vilka personer
som står på talarlistan och frågar om någon mer vill anmäla sig före
strecket. När alla förslag är lämnade och alla som vill tala anmält sig,
fastställer ordföranden strecket med ett klubbslag.
Tidsbegränsning – Tidsbegränsning innebär att ingen får tala längre än
den beslutade tiden vid varje tillfälle en person har ordet. Detta hindrar
upprepningar och långa utläggningar och ger ett bättre flyt i diskussionen.
Upplysning – Om du har en upplysning att ge som är värdefull för den
diskussion som pågår så räcker du upp handen och ropar: ”Ordförande,
en upplysning!” Då ska ordföranden bryta talarlistan och släppa in dig och
din information.
Votering – Votering betyder omröstning. Omröstningen görs genom
handuppräckning (med röstkort i handen). Tillfället att begära votering är
mellan det att ordföranden talar om resultatet av röstningen och
klubbslaget. Då gör hon/han en konstpaus, just för att ge utrymme för
någon att begära votering. Så vill du protestera ropar du ”Votering!” Du
måste göra det innan ordföranden slår klubban i bordet.
Yrkande – Ett yrkande är ett förslag som oftast framförs i slutet av ett
anförande, dvs. då du fått ordet och talar för en viss sak.
Yttranderätt – Alla som är utsedda av medlemsföreningarna att delta på
kongressen, delegater och observatörer får yttra sig, begära ordet. Det
samma gäller Kontaktnätets förtroendevalda på riksnivå och regional nivå
plus om det finns speciellt inbjuda föredragande.
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