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Arbetsordning för Svenska Målareförbundets ordinarie kongress 2019  

Tiderna för arbetsordningens olika punkter är preliminära.  

Onsdagen den 21 augusti 

 

Kl. 09:30 – 10:00 Samling och kaffe 

 

Kl. 10:00 – 12:00  Dagordningens punkter 1 - 8 (Kongressens öppnande, 

  ombudsförteckning, mötesfunktionärer, med mera och 

  ansvarsfrihet)  

   

 

Kl. 12:00 - 13:00 Lunch        

                                           

Kl. 13:00 – 13:45 Fortsättning dagordningens punkter 1 - 8 

 

Kl. 13:45 – 14:30  Dagordningens punkt 11, Uppdragsreglemente och arvoden,  

Dagordningens punkt 10. Behandling av motion C1, F.2  och 

F:3   

 

Kl. 14:30 – 14:45 22.1) Rapport om trygghetsavtal 

12.1) Val av förbundsordförande 

 

Kl. 14:45 – 15:00 Dagordningens punkt 20  - Anföranden  (6F) 

 

Kl. 15:00 - 15:30 Kaffe 

 

Kl. 15:30 - 15:40 Dagordningens punkt 12.2) - Val av Vice förbundsordförande - 

avtalssekreterare 

 

Kl. 15:40-16:30 Dagordningens punkt 18 – Förbundets internationella arbete 

 Dagordningens punkt 20  - Anförande 

 

Kl. 16:30 - 16:40 Dagordningens punkt 12.3) Val av Vice förbundsordförande – 

förbundskassör 

 

Kl. 16:40 - 16:55 Dagordningens punkt 20  - Anföranden (S) 

 

Kl. 16:55  - 18:30 Dagordningens punkt 9.1) – .2) - Förslag till stadgar 2020. 

Dagordningens punkt 10. Behandling av motioner B1-B11 

Dagordningens punkt 9.3) ikraftträdande av  nya stadgar.  

 

Fortsättning Dagordningens punkt 10, behandling av motioner 
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Torsdagen den 22 augusti 

 

Kl. 08:30 – 09:00 Dagordningens punkt 20 – Anförande (S) 

 

Kl. 09:00 -09:15  Dagordningens punkt 13.1)-.2) Val av ledamöter till 

förbundsstyrelsen samt suppleanter. 

 

Kl. 09:15-10:15 Rekrytering & Organisering. Dagordningens punkt 22.2.  

 Dagordningens punkt 10. Behandling av motion F:11 och 

B:12. 

 

Kl. 10:15 – 10:40 Kaffe 

  

  

Kl. 10.40-12:00 Dagordningens punkt 15.1) – .2) Handlingsprogram 2020 - 

2024 och 16.1) – .2) Demokratiutredningen, 

Dagordningens punkt 10. Behandling av motionerna A1, A2, 

A3, F:1, F:12 och G:1. 

 

Kl. 12:00 – 13:00 Lunch 

 

Kl. 13:00 – 14:50 Vi ska växa, tillsammans!  

Dagordningens punkt 17.1) – Seminarium/Workshop  

                                             

Kl. 14:50 – 15:10 Kaffe 

Kl. 15:10 – 15:30 Dagordningens punkt 22.3) – Rapporter 

  Lista över aktuella förbundsmötesmotioner  

Kl. 15:30 – 16:15 Fortsättning,  dagordningens punkt 10 – Behandling av 

motioner 

 

Kl. 16:15 – 16:30 Dagordningens punkt 20) – Anförande SSU  

 

Kl. 16:30 – 18:00 Fortsättning, dagordningens punkt 10 – Behandling av 

motioner  

 

 

Kl. 19:00 – 19:30 Mingel 

 

Kl. 19.30 –  Middag  

 Dagordningens punkt 23 - Utdelning av Nordsjöstipendiet 

Dagordningens punkt 24 - Utdelning av förbundets 

kulturstipendier. 

 Dagordningens punkt 25 - Utdelning av förbundets 

Jämställdhetspris. 
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Fredagen den 23 augusti 

 

Kl. 08.30 – 08:55 Dagordningens punkt 21 – Kongressens uttalande 

Dagordningens punkt 20) – Anförande LO 

 

KL. 08:55 – 09:15 Dagordningens punkt 13.3 - .5)  

Val av två revisorer 

Val av två revisorssuppleanter 

Val av fyra personer till valberedningen, varav en 

sammankallande 

 

Kl. 09:15 – 10:00 Fortsättning,  dagordningens punkt 10 – Behandling av 

motioner  

 

 

Kl. 10:00 – 10:20 Kaffe 

 

 

Kl. 10:35 – 11:00 Fortsättning,  dagordningens punkt 10 – Behandling av 

motioner  

 

Kl. 11:00-11:15 Dagordningens punkt 13.6) - Val av fem suppleanter till 

valberedningen 

 

Kl. 11:15 – 11:30 Dagordningens punkt 13.7) - Val av tre ombud till 2020 års 

LO-kongress 

Dagordningens punkt 13.8) - Val av tre suppleanter till 2020 

års LO-kongress  

 

KL 11:30-12:00 Dagordningens punkt 14.1) – .2) – Tolkningsanvisningar 

 och medlemsavgifter  

 Dagordningens punkt 10. Behandling av motionerna D:1, D:2 

samt D:3. 

 

Kl. 12:00 – 12:45 Lunch 

 

Kl. 12:45 – 13:15 Dagordningens punkt 19.1) – .2) - Målplan 2020 

 

KL. 13:15 – 13:40  Dagordningens punkt 17.2)  Sammanfattning. 

 

Kl. 13:40-14.15 Dagordningens punkt 22.4) och .5) - Rapporter  

 

Kl. 14:15 – 15:00 Dagordningens punkt 26 – Kongressens avslutande. 

Avtackningar. Nyvalde förbundsordföranden har ordet. 
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Mötesordföranden 

Kongressen väljer tre personer till att vara mötesordförande. De leder efter inbördes 

ordning mötesförhandlingarna. Önskar tjänstgörande ordförande delta i debatten 

överlämnar han klubban till den andre ordföranden. 

 

Ordförandena har rätt att lägga förslag om att avsluta debatten och, om de så finner 

erforderligt, föreslå tidsbegränsning av talartiden. Denna typ av förslag kan även ställas av 

var och en av ombuden. 

 

Permission 

Inga permissioner beviljas under mötets gång, utan tungt vägande skäl. Om någon måste 

få permission skall begäran om sådan lämnas till mötesordförandena. Dessa har att ta 

ställning till om permissionen skall beviljas eller ej. 

 

Sekreterare och protokolljustering med mera 

Slutligt protokoll tillsändes avdelningen och dess närvarande ledamöter och suppleanter 

senast tre månader efter kongressens avslutande.  

  

Kongressen utser extra sekreterare, som tillsammans med förbundets sekreterare 

protokollför mötesförhandlingarna. Enligt sedvänja brukar de tjänstgörande ordförandena 

utses att justera protokollet. 

 

Rösträknare 

Kongressen utser rösträknare som ska tjänstgöra vid behov i samband med sluten 

omröstning och vid val. 

 

Föredragningar och debatter med mera  

Föredragningarna kommer att hållas relativt korta. Detta kräver att ledamöterna tagit del 

av de handlingar som de erhållit. 

 

Alla inlägg sker från talarstolen. Ordet begärs genom mötessystemet i läsplattan. 

 

Yrkanden och förslag till beslut ska vara tydliga och skrivs in direkt i läsplattan.  

Förslagen måste ha anknytning till en punkt på dagordningen 

och kan endast avse ändrade beslut rörande motionernas att-satser alternativt 

tilläggsyrkanden. Motions- och utlåtandetexter kan alltså inte ändras.  

Har ledamot ändrings- eller tilläggsförslag i en fråga måste förslagen avges skriftligt till 

de tjänstgörande ordförandena. 

 

Det är bra om debattörerna har skriftliga manus som redan i förväg kan lämnas till 

sekreterarna. Har man manus men endast ett, som man kan ge sekreterarna efter att man 

gjort sitt inlägg, meddela detta i så fall till sekreterarna innan inlägget sker då behöver de 

ej skriva ner inlägget för att sedan få den skriftliga versionen av er. 

 

Reservationer skall alltid avges skriftligt och innehålla personnamn på den eller de som 

reserverar sig. Dessutom skall man ange vad man reserverar sig mot och vad man 

reserverar sig till förmån för. Vi vill påpeka att en reservation som anger att avd. Xs 
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ledamöter reserverar sig inte är godkänd utan det skall vara egenhändiga namnteckningar 

kompletterade med namnförtydliganden på de personer som reserverar sig. Reservationer 

och anteckningar till protokollet ska vara skriftliga. 

 

När debatten har förklarats avslutad eller när beslut har fattats om talarlistans begränsning, 

får inga nya förslag i frågan läggas fram. 

 

Omröstningar och val 

All omröstning sker öppet. Om så krävs med handuppräckning eller genom rösträkning 

om någon så begär. Sluten omröstning kan ske om minst tio av kongressens ledamöter 

skriftligt begär det av tjänstgörande ordförande. 

 

Vid personval sker detta genom sluten omröstning om inte kongressen enhälligt beslutar 

genomföra valet genom öppen omröstning.  

 

Den som begär votering eller rösträkning ska uppge sitt namn och sin avdelning. 

 

Beredningsutskott 

Kongressen utser ett beredningsutskott som dels har att utarbeta förslag till beslut i av 

kongressen remitterade ärenden. Dels brukar beredningsutskottet få uppdraget att utforma 

ett politiskt uttalande som antas av kongressen . 

 

 

Prisutdelning 

Målareförbundets Kulturstipendium, stipendiet Årets Nordsjölärling samt för första 

gången även Målareförbundets Jämställdhetspris delas ut i samband med 

kongressmiddagen under torsdagen.  

 

Kongressens offentlighet 

Kongressens föreslås bli helt offentligt. Kongressens kan i separat fråga besluta om att 

behandlingen skall vara intern. 

 

Förbundsmedlemmar men även andra personer äger rätt att i mån av plats åhöra mötet. 

Åhörarkort utfärdas av mötessekretariatet som finns i anslutning till möteslokalen. 

 

Press, radio och TV har fritt tillträde till mötet efter anmälan och erhållande av besökskort 

i sekretariatet. Offentliga presskontakter sköts av de personer som kongressen utsett. 

 

Övrigt praktiskt: 

 

Ombuden är bor på samma hotell som mötet genomförs. Frukost,lunch och middag 

serveras i hotellets matsal.  

 

 

 

 
 


