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Det är inte så lätt alla gånger att hänga med på alla turer kring kongressen 

och dess förhandlingar, särskilt inte om det är första gången! I detta 

dokument går vi därför kort igenom hur det ligger till. Förhoppningsvis 

förklarar vi mycket av det som styr förhandlingarna. Är du fortfarande 

osäker efter att du läst? Kontakta Thea Andersson som är 

förbundssekreterare. 

 

Hur går kongressen till? 

Varje år samlas luffare från hela landet för att tillsammans bilda Liberala 

ungdomsförbundets högsta beslutande organ, kongressen. När det inte är 

valår justerar vi handlingsprogrammet (HP). Handlingsprogrammet styr 

sedan Liberala ungdomsförbundet politiskt fram till nästa kongress. Varje år 

behandlar kongressen också stadgar och val.  

 

Kongressen brukar äga rum på en skola eller i anslutning till en skola. Vi 

sover tillsammans på klassrumsgolv och är i aulan under dagarna. 

Debatterar gör vi nästan hela tiden – förutom när vi äter eller sover.  

 

Kongressen är ofta det roligaste under LUF-året och en favoritaktivitet för 

många.  

 

Kongressens inre arbete 

Så brukar man kalla det allra första passet på kongressen och där bestäms 

en massa formalia som är viktig för att kongressförhandlingarna ska gå 

smärtfritt till. Vi tillsätter mötesordföranden, en eller flera 

protokollsekreterare, och människor som räknar rösterna om vi röstar om 

nåt. Kongresspresidiet leder kongressförhandlingarna. Detta presidium 

består av kongressordförande, förhandlingssekreterare och 

protokollsekreterare.  

 

Till dessa ärofyllda uppdrag väljer man flera olika personer som sedan 

varvar under kongressens gång. Kongressordföranden kan ibland uppfattas 

som hårda men de gör oss alla en stor tjänst genom att med fast hand leda 

förhandlingarna. Om inte de gör så skulle kongressen få hålla på i flera 

veckor. 

 

Förhandlingsordning 

Kongresspresidiet arbetar efter en förhandlingsordning. Detta dokument 

styr hur förhandlingarna går till och kongressen antar förhandlingsordningen 

alldeles i början av kongressen. Förbundsstyrelsen lägger ett förslag till 

förhandlingsordning och denna kan man under kongressens första pass 
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ändra på om det är något som man tycker är fel. Förhandlingsordningen 

brukar dock inte ändras nämnvärt utan formerna för hur kongressen leds 

har varit i princip desamma. Förhandlingsordningen är mycket viktig att läsa 

igenom innan kongressen börjar. Då vet du vad vi diskuterar och vad vi inte 

diskuterar! 

 

 

Ombud 

Kongressens ombud är fördelade proportionerligt mellan distrikten. Detta 

regleras i Liberala ungdomsförbundets stadgar. Distrikten väljer själv sina 

ombud, ofta genom ett medlemsmöte under försommaren om kongressen 

sker i augusti. 

 

Alldeles i början av kongressen ropas alla ombud upp. Då fastställer man 

vilka personer som får vilket ombudsmandat. Liberala ungdomsförbundet 

har 99 stycken ombud på sina kongresser.  

 

Detta ombudsmandat kan man sedan byta så att fler får möjlighet att sitta 

ombud under kongressen (men man kan inte ha två röster samtidigt). 

Därför är det viktigt att ombudslistan som alla distrikt skickar in till 

förbundsexpeditionen innehåller fler namn än de som är tänkta att vara 

ombud i första hand. Det är endast de som finns med på de föranmälda 

ombudslistorna som har möjlighet att sitta ombud. Anmälan av ombudsbyte 

sker i förväg senast innan det föregående förhandlingspassets avslutande, 

genom att skriftligt anmäla till förhandlingssekreteraren hur länge man avser 

att vara borta. Du anmäler det på en lapp som heter ombudsbyte och som 

finns tillgänglig längst fram. 

 

Befogenheter 

Samtliga medlemmar i Liberala ungdomsförbundet, som bekräftat sitt 

medlemskap under innevarande år kan delta i debatten och kan lägga 

yrkanden. Men det är bara ombud som får rösta.  

  

Förhandlingspass 

Varje förhandlingspass börjar med att kongresspresidiet justerar 

röstlängden, det vill säga går igenom alla ombudsbyten som skett och 

räknar upp dessa. Om det inte skett några förändringar kommer man inte 

att räknas upp utan det är bara de eventuella byten som ropas ut.  

 

Dagordningen för förhandlingspasset tas också upp för godkännande vilket 

betyder att man kan ändra på vilken ordning saker och ting ska behandlas 

om man inte är nöjd med det som är föreslagit. 
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Dagordningen kommer att utgå från förbundsstyrelsens svar på motionerna 

i nummerordning. (Tidplanen reglerar dock vilka ämnen som behandlas 

när). Kongressordföranden leder förhandlingarna med hjälp av 

förhandlingssekreterare, protokollsekreteraren och den i inledningen 

antagna förhandlingsordningen. 

 

Begära ordet 

För att begära ordet under ett förhandlingspass lämnar man in en skriftlig 

begära-ordet lapp. Sådana finns färdigtryckta att hämta framme vid 

kongresspresidiet.  

 

Replik 

Replik kan man få om man är apostroferad, det vill säga nämnd vid namn 

eller liknande utav en debattmotståndare. Det är vanligtvis något kortare 

talartid. Replik behöver man inte lämna in en skriftlig lapp om utan ropar –

Replik! och vinkar åt kongressordföranden. Om ordföranden anser att det 

finns skäl för replik får man det, annars inte och man får bita i det sura 

äpplet och sitta ned. Efter replik kan den som gjorde ursprungsinlägget 

begära kontrareplik, vilket också är kortare talartid. 

 

Yrkanden 

Yrkanden görs skriftligen på förtryckta lappar som finns vid 

kongresspresidiet. Det är ett måste att skriva läsligt och vara noggrann med 

att få med vilken motion och vilket FS-yttrande det gäller, annars riskerar 

det att tappas bort och helt enkelt aldrig komma med i 

handlingsprogrammet. 

 

Under kongressförhandlingarna är det förbundsstyrelsens förslag som 

ligger som huvudförslag. Kommer det inte in ytterligare yrkanden ställs FS-

förslag mot avslag. Har man således skrivit en motion som FS avslagit i sitt 

yttrande måste man yrka på att motionen bifalls. Det räcker inte med att 

avslå FS-yttrandet.   

 

Man kan yrka på nya formuleringar som rör de motioner som kommit in men 

man får inte lägga ett yrkande som inte rör ett ämne som berörts av 

motioner eller FS-yttranden. 

 

Omröstning 

Det är kongressordföranden som själv bestämmer hur hen lägger upp 

beslutsordningen. Dock finns det möjlighet att i ärendet yrka en annan 
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beslutsordning om man så önskar. Beslut tas då först i ordningsfrågan 

innan man slutligen behandlar ämnesfrågan igen. 

 

 

 

Votering 

Först genomförs en försöksvotering som innebär att man sträcker upp sina 

ombudskort i stället för att ropa: Ja! Det är ordföranden som avgör utfallet. 

Om utfallet av omröstningen är otydligt kan man ropa: Votering! Då kallas 

rösträknarna in och samma procedur genomförs igen fast denna gång med 

några utsedda rösträknare som enskilt räknar alla uppsträckta ombudskort 

och meddelar detta enskilt till kongressordföranden. Om utfallet fortfarande 

inte är klart kan man genomföra rösträkning med namnupprop. Detta är ett 

mycket tidsödande sätt och bör i möjligaste mån undvikas eftersom det 

kräver att man läser upp vartenda namn på ombudslistan. Vi de tillfällena 

som tack och lov äger rum rätt så sällan så ropar man: Ja! Eller: Nej! Det 

här är generellt sett det enda tillfället du ropar nej på. 

 

Kontrapropositionsvotering 

Har man tre eller fler förslag som står mot varandra används vad som kallas 

kontrapropositionsvotering. Först utser ordföranden ett huvudförslag i 

omröstningen genom exempelvis acklamation. Därefter utses ett motförslag 

genom att ställa de kvarvarande förslagen mot varandra i ett eller fler steg 

beroende på hur många förslag/ yrkanden som finns. Slutligen ställs det 

utsedda huvudförslaget mot det framröstade motförslaget. Det vinnande 

förslaget i omröstningen ställs sist mot avslag. 

 

Exempel på kontrapropositionsvotering: yrkande A, B, C och D 

Ordförande A ligger som huvudförslag 

Ordförande Jag ställer C mot D för att därefter ställa vinnande 

förslag mot B 

Ordförande bifalles C? 

Kongress Röstar med röstkort 

Ordförande bifalles D? 

Kongress Röstar med röstkort 

Ordförande Jag finner att C är bifallen och ställer därmed C mot B 

Ordförande bifalles C? 

Kongress Röstar med röstkort  

Ordförande bifalles B? 

Kongress Röstar med röstkort 

Ordförande Jag finner att C är bifallen och ställer därmed C mot A 

Ordförande bifalles A? 
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Kongress Röstar med röstkort 

Ordförande bifalles C? 

Kongress Röstar med röstkort 

Ordförande Jag finner att A är bifallen och ställer A mot avslag 

Ordförande bifalles A? 

Kongress Röstar med röstkort  

Ordförande avslås A? 

Kongress Röstar med röstkort  

Ordförande Jag finner att A är bifallen 

 

Lätt som en plätt! 

 

Reservation 

Om man inte är nöjd med det fattade beslutet finns det ett sätt att klargöra 

det på: Reservation. Det innebär att man inte ställer sig bakom beslutet och 

inte heller vill vara ansvarig för det. Reservation ropas till ordföranden men 

anmäles också skriftligt under pågående förhandling. Förtryckta lappar 

finns. Reservation görs av ombud med rösträtt. Denna reservation och 

reservationstext lämnas in skriftligt under pågående förhandling. Förtryckta 

lappar finns. 

 

Ordningsfråga 

Ordningsfråga bryter en pågående debatt och kan handla om allt från 

inskränkande av talartid till streck i debatten. Ordningsfråga rör aldrig en 

sakfråga utan är av praktisk karaktär. Debatt och omröstning i 

ordningsfrågan förekommer också. Således kan man hamna i en 

kontrapropositionsvotering i ordningsfrågan mitt under pågående debatt om 

individuell föräldraförsäkring, men det är inte vanligt förekommande. Det 

ska dock poängteras att ordningsfråga aldrig bryter en pågående 

omröstning eller votering, utan tas i så fall upp först efter omröstningen är 

avklarad. 

 

Dubbla talarlistor 

Liberala ungdomsförbundet har dubbla talarlistor vilket innebär att en 

person som anmäler sig på talarlistan för första gången i en debatt hoppas 

automatiskt före alla andra som är upp för tredje, fjärde gången och så 

vidare. Det finns helt enkelt två stycken talarlistor där de som är uppe i 

talarstolen första gången bildar en lista och alla andra en annan.  

 

Vett och etikett  

Då man håller på med förhandlingarna ett tag trubbas man av och riskerna 

ökar att man går till personangrepp och förlorar sin saklighet i debatten. 
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Likaså finns det risk att man uppträder utan respekt och inte är tyst när 

någon står i talarstolen och talar. Detta är något vi alla ska hjälpa till att 

hålla koll på. Förlorar man fokus är det bättre att gå och dricka kaffe istället 

för att störa sina vänner i talarstolen eller vara respektlös gentemot 

motdebattören. Särskilt viktigt med ett schysst uppförande är det i känsliga 

debatter där vissa kan ta illa vid sig. 
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