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Dagordning

Stockholm maj 2021

Dagordning vid kongressen 2021
1.

Kongressens öppnande

2.

Fullmaktsgranskning

3. Upprop
4.

Godkännande av dagordning

5. Godkännande av arbetsordning
		 (endast för dag ett, dag två och tre ajourneras till oktober)
6.

Val av kongressfunktionärer
a) Fyra ordföranden
b) Huvudsekreterare
c) Två protokolljusterare
d) Två rösträknare

7.

Val av utskott
a) Åtta ledamöter till beredningsutskottet
b) Två reseräkningsgranskare

8.

Behandling av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning

9.

Beslut om godkännande av resultaträkning 2020

10.

Beslut om godkännande av balansräkning 2020

11.

Behandling av revisorernas berättelse 2020

12.

Beslut om ansvarsfrihet

13.

Stadgar
a) Beslut om ändring av stadgarnas § 12 moment 1 rörande auktoriserade revisorer.
b) Beslut om fastställande av stadgar för kongressperioden. (ajourneras till oktober)

14. Beslut om ny resepolicy och nytt resereglemente
15.

Avgiftsutredningens rapport samt samt behandling av motionerna 1 och 2 (under ekonomi, avgifter)

16. Fastställande av förbundsavgift och nytt avgiftssystem (ajourneras till oktober)
a) Fastställande av förbundsavgift
b) Fastställande av regionklubbsavgift

17.

Fastställande av placeringsreglemente

18. Fastställande av uppdragsreglemente samt behandling av motionerna 1 och 2 (under
organisation, förtroendevald)
19.

Fastställande av arvoden
a) Arvode till kongress och representantskap
b) Förbundsstyrelsens ledamöter
c) Förbundsstyrelsens ersättare
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d) Förbundets revisorer
e) Förbundets revisorsersättare
f) Valberedningen
g) Arvoden till regionstyrelser, revisorer och ersättare

20. Val av förbundsstyrelse
a) Förbundsordförande
b) Vice förbundsordförande
c) Förbundssekreterare
d) Avtalssekreterare
e) Elva ledamöter
f) Fyra ersättare

21.

Val av Representantskap för kongressperioden (ajourneras till oktober)
a) 50 ledamöter i representantskapet
b) 50 ersättare i representantskapet

22.

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

23.

Motionsbehandling
(ajourneras till oktober, med undantag för de motioner som behandlas under dagordningspunkterna 15 och 18)

24. Behandling av rapporter till kongressen
a) Seko Framtid (ajourneras till oktober)

25. Verksamhetsplan 2021–2025
26.

Val av valberedning (ajourneras till oktober)
a) Val av åtta ledamöter till valberedningen
b) Val av ordförande i valberedningen

27. Fastställande av tidpunkt för kongressen 2025 och mellanliggande representantskap
		(ajourneras till oktober)
a) Representantskap 2022
b) Representantskap 2023
c) Representantskap 2024
d) Kongress 2025

28. Kongressens antagande av uttalanden
29.
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Kongressens avslutning (ajourneras till oktober)
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