Förslag till Arbetsordning
1. Årskonferensen inleds den 25 januari klockan 10.00
2. Vi håller god ton i talarstolen såväl som i diskussioner under pauser
3. Alla inlägg görs från talarstolen. Ordet begärs skriftligt på en ”jag begär ordetblankett” som kan hämtas framme vid presidiet. På blanketten ska namn, kommun,
vilken av dagordningens punkter som ordet begärs på samt eventuellt yrkande anges.
Vid motionsbehandling ska även motionens nummer anges. Distriktsstyrelsen
föredragande har rätt att föredra distriktsstyrelsens förslag till beslut innan påbörjad
debatt.
4. Ett ombud får göra maximalt 3 inlägg i en och samma fråga. Talartiden är begränsad
till 2 minuter vid första inlägget samt 1 minut vid de två resterande. Distriktsstyrelsen
har en talartid begränsad till 5 minuter per inlägg.
5. På inlägg kan replik om 1 minut begäras. Detta görs hos mötesordföranden. I replik får
nya frågor inte tas upp. Talare vars inlägg begärts replik på har rätt till 1 minuts
kontrareplik. Replik får inte begäras på replik. Kontrarepliken avslutar därmed
replikomgången. Mötesordförande har rätt att själv besluta om begränsningar i
replikrätten med hänsyn till konferensens beräknade tidsåtgång.
6. Årskonferensen använder sig av tre talarlistor. Det innebär att den som begär ordet för
första gången i ett ärende har förtur framför den som begär ordet andra och tredje
gången.
7. Förslag om streck i debatten kan läggas från presidiet, distriktsstyrelsen eller ombud.
Om förslaget kommer från ombud ska det lämnas till presidiet skriftligt på en ”streck i
debatten-blankett” och vara undertecknad av minst ett ombud. Förslag om streck i
debatten läggs automatiskt om fler än 3 talare av samma kön står på rad i talarlistan.
Beslut om streck i debatten fattas med enkel majoritet.
8. Motioner behandlas i bokstavsordning efter indelning i häftet. Presidiet har rätt att
ändra ordningen om omständigheter så kräver.
9. Alla beslut fattas med enkel majoritet. Omröstningar sker öppet med acklamation.
Votering sker genom uppräckande av röstkort. Vid personval sker omröstning slutet.
10. Reservationer lämnas skriftligt till presidiet på en där för avsedd blankett.
11. Årskonferensen är i princip offentlig. Om årskonferensen beslutar att någon del ska
behandlas internt, äger särskilt inbjudna medlemmar rätt att närvara.
12. Distriktsstyrelseledamöter har yttrande- och förslagsrätt.
13. Samtliga medlemmar i SSU Uppland har yttrande- och förslagsrätt.

