
 
 
 
Förslag till mötesordning för Tävlingskongressen 2022  
 
1. Registrering av ombud samt erhållande av röstkort 

Varje ombud ska registrera sig för att upptas i röstlängden som röstberättigad. 
Registrering sker genom att varje ombud får ett röstkort. 

Röstkortet är ombudets nyckel under mötet för begäran om ordet, replik samt för att ges 
rätt att rösta vid en eventuell votering. 
 
2. Tävlingskongressens sammansättning och beslutsförhet samt röstlängd 

Tävlingskongressen består av ombud utsedda av distrikten (SDF) och för de föreningar 
som tillhör av SIBF administrerade serier enligt förelagd röstlängd. 

Enligt 6 kap 3 § SIBF:s stadgar är tävlingskongressen beslutsför med det antal ombud som 
efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i tävlingskongressens beslut. 

SDF får sända ett ombud för varje röst men kan låta ett ombud representera mer än en 
röst. Ombud får företräda max ett SDF och/eller en förening på tävlingskongressen. Har 
föreningen fler än ett lag i av SIBF administrerad serie berättigar detta ej till fler röster än 
en. 

Röstlängd för tävlingskongressen fastställs vid tävlingskongressens början. Underlaget för 
röstlängden fås genom att registrerat ombud har aktiverat sin närvaro enligt punkt 1. 
Anmälda ombud och ersättare enligt 6 kap 1 § SIBF:s stadgar upptas i röstlängd. 
Röstlängden kan senare genom beslut av tävlingskongressen justeras, vilket normalt sker 
efter att tävlingskongressen har ajournerats, paus i mötet.  
 
3. Yttrande- och förslagsrätt 

Yttrande- och förslagsrätt vid tävlingskongressen har, förutom ombuden, 
förbundsstyrelsens ledamöter, revisorerna, ledamöter i förbundets kommittéer och 
utskott samt motionärer i vad avser egen motion. 

Yttranderätt tillkommer RF:s representant, förbundets arbetstagare och med 
tävlingskongressens enhälliga samtycke annan närvarande. 
 
4. Ordförande för mötet 

Tävlingskongressen väljer ordförande som ska leda förhandlingarna. Ordförande äger rätt 
att framställa förslag om att debatten ska avslutas och om särskild tidsbegränsning för 
talarna (se även punkt 7 nedan). Förslag om att debatten kan avslutas eller om särskild 
tidsbegränsning kan även lämnas av tävlingskongressens röstberättigade deltagare 
(ombuden). 
 
5. Sekreterare, protokoll 

Tävlingskongressen väljer en sekreterare som ska svara för protokollet. Så snart som 
möjligt efter tävlingskongressen kommer ett justerat beslutsprotokoll innehållande 
talarförteckning, framställda förslag (yrkanden) och fattade beslut att utsändas till SDF 
och deltagande föreningar, samt finnas tillgängligt på SIBF:s hemsida. 

Vid omröstning genom votering (begärd rösträkning) ska röstfördelningen anges i 
protokollet. 

 
 
 



 
Utöver mötesordföranden justeras protokollet av de vid tävlingskongressen valda 
protokolljusterarna tillika rösträknarna. 
 
6. Redaktionsutskott 

Tävlingskongressen väljer ett redaktionsutskott, bestående av ordförande och två övriga 
ledamöter. 

Om så många förslag lämnats eller om det av andra skäl inte direkt kan ske ett avgörande 
i fråga, avslutas den första behandlingen med att frågan hänskjuts till redaktionsutskottet. 
Sedan redaktionsutskottet utrett frågan eller sammanjämkat lämnade förslag, utarbetar 
redaktionsutskottet ett motiverat förslag som presenteras för tävlingskongressen. 

Eventuella förslag till uttalanden från tävlingskongressen hänskjuts till 
redaktionsutskottet, som inför tävlingskongressen presenterar ett slutgiltigt förslag. 

Redaktionsutskottet ska kunna sammanträda när som helst under tävlingskongressen. 
 
7. Diskussionsordning 

Varje punkt på mötesagendan inleds med en föredragning av den eller de som lagt 
yrkanden/förslag på punkten.  

1. Ordet begärs genom att ombud efter anvisning från mötesordföranden ges 
möjlighet att begära ordet. Detta gäller inte föredragande i FS.  

2. Begäran om ordet och eller replik kan endast göras på den under förhandlingarna 
aktuella punkten och efter mötesordförandes anvisningar. Personer som yttrar sig 
för första gången ges företräde framför personer som redan talat. Om en 
mötesdeltagare benämns med namn eller position i ett inlägg, har denne rätt att 
direkt efter inlägget svara på detta genom att avge en replik. Repliker ska alltid 
hållas korta och får endast svara på inlägget.  

3. Alla förslag (yrkanden), med undantag för rena bifalls/avslagsyrkanden, ska 
skriftligen lämnas till ordföranden och formuleras som förslag till beslut. Alla förslag 
protokollförs. Ett ändrings- eller tilläggsyrkande ska syfta till att angripa samma 
problem som ursprungsförslaget syftar till att hantera. Mötespresidiet gör 
bedömningen om ett yrkande är att betrakta som uppenbart utanför området för 
ursprungsförslaget. 

4. Med undantag för styrelsens föredragande är talartiden begränsad till 4 minuter för 
varje talare med två minuters repliktid. Tävlingskongressens ordförande kan om 
särskilda skäl föreligger medge undantag från dessa tidsbegränsningar. 

5. Vid Tävlingskongressen anmälda reservationer ska skriftligen och inlämnas till 
mötesordföranden, senast vid mötets avslutande. 

 
8. Beslut, omröstning 

Beslut fattas med acklamation, genom muntligt bifall, eller om så begärs efter omröstning 
(votering). Omröstning sker öppet. 

För beslut i sakfrågor erfordras absolut majoritet. Med absolut majoritet menas mer än 
hälften av antalet avgivna röster (not, en ”blank” röst anses ej vara avgiven).  Vid 
likaröstetal ska lotten avgöra. 

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som fått 
högst antalet röster är vald (valda) oberoende av hur nämnda antal röster förhåller sig till 
antalet avgivna röster. Vid lika röstetal ska lotten avgöra. 



 
8.1 Omröstning samt rösträknare 

Omröstning (votering) ska enligt 6 kap 2 § SIBF:s stadgar ske öppet. Omröstning sker 
genom uppsträckning av röstkortet. 

Ombud som begär omröstning ska därvid uppge sitt namn och distriktsförbund/förening. 

Tävlingskongressen väljer rösträknare, som i förekommande fall har att meddela presidiet 
resultatet av omröstningen. 

 
9. Omkastning i föredragningslistan m.m. 

Omedelbart efter tävlingskongressens öppnande och efter behandling av procedurfrågor 
vidtar behandling av motioner och förslag.  

Tävlingskongressen beslutar om eventuella omkastningar i föredragningslistan, vad avser 
deras inbördes ordning. 
 
10. Besluts ikraftträdande 

Beslut fattade av tävlingskongressen vad avser tävlingsbestämmelserna gäller för 
kommande spelår. Tävlingskongressen kan bestämma att andra av tävlingskongressen 
fattade beslut ska träda ikraft med omedelbar verkan att tillämpas under innevarande 
tävlingskongress. 
 
 


