
Vi har bättre förslag.
Svenska modellen 2.0

2 Dag- och arbetsordning



Dagordning vid kongressen 2009  

1. Kongressens öppnande  

2.  Fullmaktsgranskning  

3.  Upprop  

4.  Godkännande av dagordning  

5.  Godkännande av arbetsordning  

6.  Val av kongressfunktionärer  

a) Tre ordförande 
b) Huvudsekreterare 
c) Två protokollsjusterare 
d) Åtta rösträknare  

7.  Val av utskott 
a) Sju ledamöter till beredningsutskottet 
b) Tre reseräkningsgranskare  

8.  Beslut om uppdragsreglemente  

9.  Behandling av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2008  

10.  Beslut om godkännande av resultaträkning för 2008  

11.  Beslut om godkännande av balansräkning för 2008  

12.  Behandling av revisorernas berättelse för 2008  

13.  Beslut om ansvarsfrihet  

14.  Beslut om ändring av förbundets stadgar  

15.  Fastställande av förbundsavgift  

16.  Fastställande av avdelningssektionsavgift (om förbundsstyrelsens förslag till stadgar 
antas)  

17.  Fastställande av placeringsreglemente 



18.  Fastställande av arvoden för 
a) Förbundsstyrelsens ledamöter 
b) Förbundsstyrelsens ersättare 
c) Revisorer 
d) Revisorsersättare  

19.  Val av förbundsstyrelse 
a) Förbundsordförande 
b) Vice förbundsordförande 
c) Förbundssekreterare 
d) 10 ledamöter 
e) Sex ersättare för ledamöterna (om förbundsstyrelsens förslag till stadgar antas) 
alt. åtta ersättare för ledamöterna           

20.  Val av 
a) Förbundskassör 
b) Avtalssekreterare  

21.  Val av (om förbundsstyrelsens förslag till stadgar antas) 
a) 36 ledamöter i representantskapet 
b) 10 ersättare i representantskapet  

22.  Val av revisorer 
a) Tre ordinarie förbundsrevisorer 
b) Sex ersättare för förbundsrevisorerna 
c) En auktoriserad revisor 
c) En ersättare för auktoriserad revisor  

23.  Motionsbehandling  

24.  Behandling av SEKOs program Svenska modellen 2.0

  

25.  Verksamhetsplan 2010  2013 (om förbundsstyrelsens förslag till stadgar antas)  
alt. Verksamhetsplan för 2010 - 2012  

26.  Arvode till kongressens funktionärer  

27.  Val av valberedning 
a) Val av nio ledamöter till valberedningen 
b) Val av ordförande i valberedningen  

28.  Fastställande av tidpunkt för kongressen 2013 (om förbundsstyrelsens förslag till 
stadgar antas)  
alt. Fastställande av tidpunkt för kongressen 2012   

29.  Kongressens avslutning 



 
Arbetsordning vid SEKO:s kongress 2009  

1. Tid och plats 
Kongressen öppnas tisdagen den 15 september kl. 13.00 i Folkets Hus i 
Stockholm 
Avprickning äger rum mellan 09.00-12.00 tisdagen den 15 september i Folkets 
Hus, Stockholm  

2. Deltagare- och röstkort 
Vid avprickningen erhålles ett deltagarkort som för de röstberättigade även är ett 
röstkort. Röst- och deltagarkortet är personligt och kan inte överlåtas på annan. 
Upprättad deltagarförteckning föreslås att efter avprickning utgöra röstlängd. 
Röstning sker med handuppräckning med deltagarkort såvida inte voteringsanläggningen 
används. 
Gäster, personal, massmedia och åhörare tilldelas deltagarkort i annan färg än 
röstkort. 
Frånvaro ska beviljas av kongressens presidium.  

3. Offentlighet 
Kongressens förhandlingar föreslås vara offentliga i mån av plats.  

4. Arbetsordningen 
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid voteringar används den 
elektroniska voteringsanläggningen. 
Ombud som vill lägga förslag om att kongressen ska anta uttalande ska 
göra detta innan förslag om arbetsordning beslutas. Kongressen antar 
efter förslag från beredningsutskottet förslag till uttalande.  

5. Plenabehandling 
Förbundsstyrelsen föreslår att all motionsbehandling sker i plena.  

6. Föredragningar 
Föredragningar sker på dagordningens punkter: 
Punkterna 1-11, 14-18, 23-29 föredras av den föredragande som 
förbundsstyrelsen utsett 
Punkten 12-13 föredras av revisor 
Punkterna 19-22 föredras av valberedningens ordförande  

7. Dokumentation 
Kongressens arbete dokumenteras på olika sätt. Stenografiskt protokoll förs över 
allt arbete i plena. Förbundets informationsenhet kommer att ge ut Fackligt 
Perspektiv från kongressen och SEKO-tidningen gör reportage från kongressen.   



8. Massmedia 
För massmedia finns det särskilda personer och lokaliteter till förfogande.  

9. Rökning 
Rökning endast tillåten utomhus.  

10. Reseräkningar 
Reseräkningar skall vara inlämnade till kongressbyrån senast onsdagen 
den 16 september kl. 12.00.  

11. Förskott 
Någon förskottsbetalning kommer inte att ske.  

12. SEKO:s kongressbyrå 
I kongressbyrån kan Du få hjälp med det mesta av det Du behöver 
Öppettider: tisdag 15 september 09.00-18.30 
onsdag 16 september 08.30-17.30 
torsdag 17 september 08.30-15.00 
Stängt för lunch samtliga dagar 12.00-13.00  
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