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ARBETSORDNING
Lördag 15 juni
10.00-10.10

Kongressens öppnande § 1.

10.10-11.00

Kongressförhandlingar §§ 2-13.

11.00-11.30

Fika med diskussion och utfrågning Prop2.

11.30-13.00

Kongressförhandlingar: § 14 Prop #2 och §§ 17-21.

13.00-14.00

Lunch.

14.00-16.30

Avfärd till Luleå Prideparad.

16.30-17.00

Fika.

17.00-19.00

Kongressförhandlingar.

20.00-

Grillkväll och sen hopp o lek.

Söndag16 juni
10.00-10.30

Presentation av utbildningsprogrammet
“Att skapa rum” för LO.

10.30-11.00

Fika med diskussion och utfrågning Prop #1.

11.00-13.00

Kongressförhandlingar: § 14 Prop #1 och §§ 15-16.

13.00-14.00

Lunch.

14.00-15.00

Kongressförhandlingar: §§ 22-23.

Har du någon fråga kontakta valberedningens sammankallande David Persson, david.carljohan.persson@gmail.com
David Persson, Sam Vidén Jakobsson och Johan Büser

Svedala

1000 Ovidend usandam qui reictem expellab ipsania vellaut eaque praessument omnisquiae iuntore evelit velique veraest, con
et dolessimusam aligendae quae rehendi blaut ullaceat ad excerit
excessitiume laboreiusto blabore, natem. Xeremol orissima sus eos
molore nobist, vit dis dolecum rehent officium, aut porporitaqui beri dolum et lita quiam sin
conectori ut et aperum hit odit eum ilibus mo velest que commolu ptaqui tem culpa pedis
vent, nia nistia sus explibustiis et porporp oressimaio. Et mos nullabor moluptioriae earum
fugitatis dipsa et earchit, unt. con et dolessimusam aligendae quae rehendi blaut ullaceat ad
excerit excessitiume laboreiusto blabore, natem. Xeremol culpa pedis vent, nia nistia sus
explibustiis et porporp oressimaio. Et mos commolu ptaqui tem culpa pedis vent, nia nistia
sus explibustiis et porporp oressimaio. Et mos nullabor moluptioriae earum fugitatis dipsa et
earchit, unt. con et dolessimusam aligendae quae rehendi blaut ullaceat ad excerit excessitiume orissima sus eos molore

Vice förbundsordförande på 2år
Namn Namnsson xxår

Svedala

750 Ovidend usandam qui reictem expellab ipsania vellaut eaque
praessument omnisquiae iuntore evelit velique veraest, con et dolessimusam aligendae quae rehendi blaut ullaceat ad excerit excessitiume laboreiusto blabore, natem. Xeremol orissima sus eos
molore nobist, vit dis dolecum rehent officium, aut porporitaqui beri dolum et lita quiam sin
conectori ut et aperum hit odit eum ilibus mo velest que commolu ptaqui tem culpa pedis
vent, nia nistia sus explibustiis et porporp oressimaio. Et mos nullabor moluptioriae earum
fugitatis dipsa et earchit, unt. con et dolessimusam aligendae quae rehendi blaut ullaceat
ad excerit excessitiume laboreiusto blabore, natem. Xeremol culpa pedis vent, nia nistia sus
explibustiis et porporp oressimaio. Et mos.

PROPOSITIONER MOTIONER VERKSAMHETSINRIKTNING ORDLISTA

Förbundsordförande på 2år
Namn Namnsson xxår

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Valberedningen kommer ut med sitt förslag under nästa vecka,
senast 31/5.

INNEHÅLL ARBETSORDNING

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
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PROPOSITIONER
ORDLISTA VERKSAMHETSINRIKTNING MOTIONER

PROPOSITION 2019:1

UPPDATERING AV POLITISK PLATTFORM
Förbundsstyrelsen har under mandatperioden 2017-2019 sett att det finns behov
av att på sina ställen uppdatera den politiska plattformen. Förbundsstyrelsen ser
den politiska plattformen som ett levande dokument som kontinuerligt kommer
att uppdateras i samklang med samtiden, medlemmarna och politikutvecklingen.
Vilket inte på något sätt förändrar vår kärna som feministiska HBT-Socialdemokrater
med politik för HBTQ+. Förbundstyrelsen föreslår därför följande ändringar:

INNEHÅLL (Sid: 2)

ÄNDRING Rubrik 2:
Att få vara den en är
istället för
Att få vara den man är

ATT FÅ VARA DEN EN ÄR (Sid: 8)

ÄNDRING/TILLÄGG Tredje stycket/femte meningen:
Det blir extra tydligt när vi tittar på transpersoner, unga som vuxna.
istället för
Det blir extra tydligt när vi tittar på transungdomar.
(Sid. 10)
ÄNDRING/TILLÄGG Andra stycket/första punkten:
Vård- och omsorgspersonal ska ha god HBTQ+kompetens i vård och bemötande
istället för
Vård- och omsorgspersonal ska god kompetens i vård och bemötande
ÄNDRING/TILLÄGG Andra stycket/andra punkten:
En särskild satsning skall genomföras för att öka HBTQ+kunskaper för barnmorskor
och gynekologisk personal om grupperna kvinnor som har sex med kvinnor…
Istället för
En särskild satsning skall genomföras för att öka kunskaper för barnmorskor och
gynekologisk personal om grupper na kvinnor som har sex med kvinnor…
(Sid: 11)
TILLÄGG Under första stycket/Nytt stycke:
Transpersoner, Inter-Gender, Non-Gender, Queera, Intersexuella och icke-binära
personer, oavsett hur du väljer att definiera dig och var du känner dig hemma att definiera sig bortom tvåkönsnormen skall inte utgöra ett hinder i vardagen.
HBT-Socialdemokrater vill synliggöra dessa grupper och arbeta för att slipa bort
de attityder och bemötanden som kränker människans rätt att röra sig bortom
tvåkönsnormen. Vi tar fasta på att kön aldrig är fast, utan utgör en skala av nyanser.
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TILLÄGG Under tredje stycket/Första meningen:
Det är på samhällets alla nivåer…
Istället för
Det på samhällets alla nivåer…

FAMILJ (Sid: 23)

ETT INKLUDERANDE ARBETSLIV (Sid: 30)

TILLÄGG Under tredje stycket/Nytt stycke:
Det är därför viktigt att HBT-Socialdemokrater stöttar fackföreningarna och arbetsgivarna i utvecklingen av dess kompetens när det kommer till HBTQ+frågor och
feminism i arbetarrörelsen.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen:
att

anta uppdateringen av den politiska plattformen

Förbundsstyrelsens föredragande: Sören Juvas & Camila Fekete.

MOTIONER VERKSAMHETSINRIKTNING ORDLISTA

TILLÄGG Punktlistan/Sjunde punkten:
Föräldraförsäkringen anpassas till HBTQ+familjekonstellationer och familjer som
befinner sig bortom tvåkönsnormen
Istället för
Föräldraförsäkringen anpassas till olika familjekonstellationer.

PROPOSITIONER

TILLÄGG Sjätte stycket/Tredje punkten:
Det skall inte ges samhällsstöd till föreningar och organisationer som inte respekterar HBTQ+personers mänskliga rättigheter
Istället för
Det skall inte ges samhällsstöd till föreningar och organisationer som inte respekterar mänskliga rättigheter

INNEHÅLL ARBETSORDNING VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

SAMHÄLLETS STRUKTURER/DET CIVILA SAMHÄLLET (Sid: 16)
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PROPOSITIONER
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PROPOSITION 2019:2

REVIDERADE STADGAR
Bekräftelse av ändamålsparagrafen (Sid: 11)

Kongressen 2017 reviderade stadgarna, bland annat ändamålsparagrafen som
skall antas av kongressen 2019 då det krävs två av varandra följande kongresser för
att ändra denna.
Förbundsstyrelsen har under verksamhetsåret sett över stadgarna ytterligare
och föreslår därför ändringar i § 8 moment 1 och 2:

Val av klädda poster och övriga funktioner i förbundsstyrelsen (Sid: 14)

Förbundstyrelsen föreslår att klädda poster som skall väljas på kongressen ska vara
ordförande, vice ordförande och förbundssekreterare. Övriga funktioner i styrelsen
utses inom styrelsen vid behov.
För att ha en levande diskussion utifrån aktuellt läge ser vi det som fördelaktigt att
ha möjligheten att tillsätta funktionsuppdrag utifrån de behov som förbundsstyrelsen ser. För att vara en tidsenlig, öppen, föränderlig och transparant organisation
ser vi behovet att kunna vara flexibla i funktionsuppdragen i förbundsstyrelsen.

Förbundsordförande och förbundssekreterar väljs på olika kongresser (Sid: 14)

Vi ser det som viktigt att det finns en kontinuitet i förbundets ledning och att de har
kongressens mandat och förtroende, därför vill vi att kongressen särskilt väljer ordförande, vice ordförande och förbundssekreterare. Av samma anledning föreslår
vi kongressen att ordförande och förbundssekreterare väljs omlott varannan kongress. Övriga funktioner utses inom förbundsstyrelsen med stöd av förbundsstyrelsens arbetsordning och verksamhetsinriktning.

Jämlik sammansättning av styrelserna (Sid: 14)

Jämlikhet handlar om mycket mer än om binära kön varför förbundsstyrelsen lägger
ett förslag att ändra skrivelsen gällande jämställd representation i stadgarna.
Dessa förändringar föreslår förbundsstyrelsen skall följa i hela organisationen i
disktrikts- och föreningsstadgar. (Sid: 17)
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen:
Att

anta förslaget på nya stadgar

Att

som en konsekvens av detta väljs 2019 förbundsordförande på två år

Förbundsstyrelsens föredragande: Madelaine Vilgren & Andreas Saleskog
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Grön text
Ny lydelse

Blå text
Beslutat 2017,
ska bekräftas 2019

FÖRSLAG PÅ STADGAR FÖRBUNDET
§1 ÄNDAMÅL
Gällande lydelse:
HBT Socialdemokrater (HBT-S) Sverige är ett förbund av föreningar inom den
demokratiska arbetarrörelsen.
HBT-S Sverige erkänner sig till den demokratiska socialismen, sådan den u
 ttrycks
i det socialdemokratiska partiets program och stadgar.

HBT-S Sveriges uppgift är:
• att samla och skola föreningar inom den demokratiska arbetarrörelsen, vilka
ställer sig bakom förbundets ändamål,

• att delta i det socialdemokratiska partiets agitations- och organisationsarbete.
Föreslagen lydelse som måste bekräftas av kongressen 2019 för att träda i kraft:
HBT-Socialdemokrater (HBT-S Sverige) erkänner sig till den demokratiska
socialismen, sådan den uttrycks i det socialdemokratiska arbetare partiets
program och stadgar.
HBT-S Sverige erkänner alla människors lika värde och rätt oavsett sexuell
läggning, könsidentitet, könsuttryck och queera uttryck och identiteter.
Förbundet är en feministisk organisation.
HBT-S Sveriges uppgift är:
• att samla, stötta och skola föreningar inom den demokratiska arbetarrörelsen,
vilka ställer sig bakom förbundets ändamål
• att utifrån socialdemokratins värderingar och idelogi verka för mänskliga
rättigheter, framförallt HBTQ+-rättigheter samt ett samhälle fritt från förtryck
och diskriminering.
• att delta i det socialdemokratiska arbetarepartiets agitations- och
organisationsarbete
• samverka med det socialdemokratiska arbetarepartiet, dess sidoorganistioner
och övriga arbetarrörelsen nationellt och internationellt

MOTIONER VERKSAMHETSINRIKTNING ORDLISTA

• att utifrån socialdemokratins program och stadgar verka för ett samhälle fritt
från förtryck och mot diskriminering, hbt-rättigheter är mänskliga rättigheter,

PROPOSITIONER

HBT-S Sverige erkänner alla människors lika värde och rätt oavsett framförallt
sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Förbundet är en feministisk
organisation.

INNEHÅLL ARBETSORDNING VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Magenta text
Stryks ur stadgarna
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PROPOSITIONER
ORDLISTA VERKSAMHETSINRIKTNING MOTIONER

§2 ORGANISATION
HBT-S Sverige är ett förbund av föreningar inom den socialdemokratiska
arbetarrörelsen.
Där det finns flera HBT-S föreningar inom samma partidistrikt som följer
Socialdemokratiska arbetarepartiets distriktsindelning, sammansluter sig dessa i
HBT-S distrikt. Finns endast en HBT-S förening inom partidistriktet agerar denna
som HBT-S distrikt enligt §1 i distriktsstadgarna.

§3 SÄTE
HBT-S Sveriges säte är Stockholm.

§4 RÄKENSKAPSÅR
Räkenskapsår och verksamhetsår löper från och med 1 januari till och med
31 december.

§5 MEDLEMSFÖRENINGAR
Medlem kan den förening bli som har anknytning enligt §1, som erkänner HBT-S
Sveriges idé och ändamål och följer dess stadgar.
De anslutna föreningarnas stadgar får inte stå i strid med HBT-S Sveriges stadgar
och bör vara de normalstadgar kongressen antagit
Medlemskap beslutas av styrelsen och bekräftas av kongressen.
§6 Utträde och uteslutning
Moment 1
Ansluten förening kan begära utträde ur HBT-S Sverige. Detta görs skriftligen till
styrelsen som beslutar därom. Utträde sker med omedelbar verkan efter fattat
beslut.
Moment 2
Ansluten förening kan bli utesluten ur HBT-S Sverige om föreningen brutit mot
dessa stadgar eller allvarligt skadat HBT-S Sverige i övrigt. Beslutet fattas av
förbundsstyrelsen. Innan förbundsstyrelsen fattar beslut om uteslutning ska berörd
förening ges möjlighet att avge yttrande till förbundsstyrelsen. Beslutet gäller med
omedelbar verkan.

§7 KONGRESS
Moment 1
Kongressen är högsta beslutande organ och genomförs vartannat år före juni
månads utgång. Styrelsen fastställer tidpunkt för ordinarie kongress. De år då det
inte genomförs kongress har förbundsstyrelsen ansvar för att genomföra ett samlat
evenemang, för samtliga föreningar i syfte att skapa ett gott samarbete föreningar
sinsemellan.
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Moment 3
Kallelse till ordinarie kongress utgår senast sexton veckor före kongressens
öppnande. Förbundsstyrelsen fastställer tider för extra kongress.
Moment 4
Kongressen har 40 ombud. Varje distrikt har ett grundmandat, därefter har
distrikten ytterligare mandat efter antal medlemmar som distriktet har den

31 december året innan. Finns endast en HBT-S förening inom partidistriktet räknas
denna som distrikt vid mandatfördelning.

Moment 5
Vid kongressen har närvarande ombud yttrande-, förslags- och rösträtt. Varje
ombud har en röst, fullmakt accepteras ej.
Styrelsen, valberedning och revisorer har yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt.

Moment 7
Nomineringar ska sändas till valberedningen inom den tid som denna fastställer.
Valberedningen ska bestå av minst tre och max fem ledamöter.
Valberedningens ska eftersträva ett valberedningsförslag om en styrelse som
speglar medlemskåren.
Valberedningen utser sammankallande inom sig
Moment 8
Motion kan väckas av enskild medlem i anslutna föreningar eller av medlems
föreningen. Medlemsföreningen har på sitt årsmöte att avgöra om motion ska
upptas som egen eller insändas som enskild.

MOTIONER VERKSAMHETSINRIKTNING ORDLISTA

Moment 6
Val och omröstningar sker öppet. Personval ska ske med sluten omröstning om
någon så begär.

PROPOSITIONER

De år då det är förbundskongress nomineras ombud av varje medlemsförenings
årsmöte eller medlemsmöte och väljs av distriktets årsmöte. Finns endast en HBT-S
förening inom partidistriktet väljs ombuden på medlemsföreningens årsmöte eller
medlemsmöte.

INNEHÅLL ARBETSORDNING VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Moment 2
Extra kongress sammankallas vid behov av förbundsstyrelsen, revisorer eller när
minst en tredjedel av medlemsföreningarna så begär.

Moment 9
Motion till kongressen ska insändas och vara HBT-S Sverige tillhanda senast åtta
veckor innan kongressens öppnande. Förbundsstyrelsen ska avge yttrande på motionerna.
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PROPOSITIONER
ORDLISTA VERKSAMHETSINRIKTNING MOTIONER

§7 KONGRESS, FORTS
Moment 10
Förbundsstyrelsen och valberedningen ska senast tre veckor före kongressens öppnande sända ut handlingar som ska behandlas på kongressen till ombud och
medlemsföreningar.
Moment 11
Förslag till arbetsordning och dagordning upprättas av förbundsstyrelsen.
Moment 12
Förbundsstyrelsen avger verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redovisning
till kongressen.
Moment 13
Kongressen väljer 2 revisorer samt 1 revisorsersättare. Dessa har att jämte av
förbunds
styrelsen anlitad yrkesrevisor till kongressen avge berättelse över
förbundets räkenskaper, förvaltning och verksamhet.
Moment 14
Kongressen tar på förslag från revisorerna ställning till frågan om ansvarsfrihet för
förbundsstyrelsen.

§8 FÖRBUNDSSTYRELSE
Moment 1
Förbundet leds av en förbundsstyrelse vald av kongressen. Förbundsstyrelsen är
HBT-S Sveriges högsta beslutande organ mellan kongresserna.
Förbundsstyrelsen består av 11 12 ledamöter förutom förbundsordförande,
vice förbundsordförande och förbundssekreterare och facklig ledare som väljs
särskilt. Förbundsstyrelsen ska ha en jämn könsfördelning. Förbundsstyrelsen ska
i största möjliga mån vara jämlik avseende representation utifrån genus, identitet,
etnicitet och geografisk spridning samt sträva efter mångfald och företräda hela
HBTQ+spektrumet.
Förbundsstyrelsen utser inom sig de funktioner som förbundstyrelsen har behov
av under kongressperioden. en internationell ledare, en studieledare samt en
person att ansvara för förbundets ekonomiska förvaltning.
Förbundsstyrelsen ska ta fram och fastställa en arbetsordning för sitt arbete.
Förbundsstyrelsen ska leda HBT-S Sveriges verksamhet i överensstämmelse med
stadgarna samt av kongressen i övrigt fattade beslut.
Moment 2
Mandattiden för förbundsordförande och förbundssekreterare är 4 år.
Förbundsordföranden och förbundssekreteraren väljs samma år. på olika
kongresser. Mandattiden för ledamöterna och vice förbundsordförande
och facklig ledare är 2 år.
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Förbundsstyrelsen är beslutför när mer än halva antalet ledamöter är närvarande.
Moment 4
Förbundsstyrelsen utser inom sig ett verkställande utskott (VU) som hanterar
förbundets dagliga ledning och styrning av HBT-S Sverige mellan förbunds
styrelsemötena.
I VU ska ordförande, vice ordförande och sekreterare ingå. Förbundsstyrelsen
beslutar inom sig vilka ytterligare som ska ingå i VU, men antalet ledamöter i
verkställande utskottet får inte överstiga hälften av ordinarie antal ledamöter i
förbundsstyrelsen.

Om medlemmar eller förbundsstyrelsen vill arbeta med specifik fråga/aktivitet/
ämnesområde så kan det efter beslut av förbundsstyrelsen bildas en kommitté.
Kommittén är direkt underställd förbundsstyrelsen
Kommittén ska rapportera skriftligen till förbundsstyrelsen

Medlemsavgift och uppbörd följer samma regler som fastställs av
Socialdemokratiska arbetarepartiets kongress.

§11 ÄNDRING AV HBT-S SVERIGES STADGAR
Ordinarie kongress fattar beslut om ändring av stadgar och fattas med 2/3
majoritet. Beslut om ändring av §§ 1, 3 och 11 fattas av två på varandra följande
kongresser.

§12 UPPLÖSNING AV HBT-S SVERIGE
Upplösning av HBT-S Sverige beslutas av två på varandra följande kongresser och
kräver minst 4/5 majoritet av närvarande röster. HBT-S Sveriges tillgångar tillfaller
Arbetarepartiet Socialdemokraterna. För att kunna fatta beslut om upplösning av
förbundet ska detta anges i kallelsen.

MOTIONER VERKSAMHETSINRIKTNING ORDLISTA

§10 AVGIFT

PROPOSITIONER

§ 9 KOMMITTÉER

INNEHÅLL ARBETSORDNING VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Moment 3
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JUSTERING AV
NORMALSTADGAR FÖR DISTRIKT
§ 5 DISTRIKTSSTYRELSE

Distriktsstyrelsen ska ha en jämn könsfördelning och bestå av minst fem
ledamöter varav ordförande och kassör väljs särskilt av distriktsårsmöte.
Distriktsstyrelsen ska i största möjliga mån vara jämlik avseende representation
utifrån genus, identitet, etnicitet och geografisk spridning samt sträva efter mångfald och företräda hela HBTQ+spektrumet.
Inriktingen ska vara att ordförande och kassör inte ska ha samma könsidentitet.
Distriktsstyrelsen är beslutsmässig när mer än halva antalet ledamöter är
närvarande.
Distriktsstyrelsen är distriktets högsta beslutande organ då distriktsårsmöte ej är
samlat. Distriktsstyrelsen leder distriktets verksamhet i överensstämmelse med
HBT-S stadgar samt av distriktsårsmöte och förbundskongress fattade beslut.

§ 7 STYRELSE

Förening leds av vid årsmötet vald styrelse. Styrelsen ska ha en jämn köns
fördelning och bestå av minst fem ledamöter varav ordförande och kassör väljs
särskilt av årsmötet.

Inriktingen ska vara att ordförande och kassör inte ska ha samma könsidentitet.

PROPOSITIONER

Styrelsen ska i största möjliga mån vara jämlik avseende representation utifrån genus, identitet, etnicitet och geografisk spridning samt sträva efter mångfald och
företräda hela HBTQ+spektrumet.

INNEHÅLL ARBETSORDNING VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

JUSTERING AV
NORMALSTADGAR FÖR FÖRENINGAR
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MOTION 2019:1

ANGÅENDE UTBILDNING I HBTQ+FRÅGOR
Kunskaper om HBTQ+frågor behöver förbättras i vårt parti. Alltför sällan ställer
våra partikamrater inom kommuner, regioner/landsting och riksdag, frågor om hur
man kan förbättra för medborgare som tillhör HBTQ+området. Olika rapporter
pekar på att gruppen HBTQ+personer har en betydligt sämre hälsa än övriga jämförbara grupper i samhället.
HBT-S distriktet/avdelningen, Örebro, anser att våra partikamrater skulle behöva
höja sin kompetens inom HBTQ+området, för att med kraft kunna driva frågor
inom HBTQ+området . En förutsättning kan vara välutbildade utbildare, ex utbildningsansvariga/studieansvariga i föreningarna, som i sin tur kan ge adekvat grundutbildning inom HBTQ+området till våra partikamrater.
Örebro HBT-S distrikt/förening yrkar:
Att

HBT-S förbundet anordnar utbildningar inom HBTQ+området, i första
hand för distriktens/föreningarnas utbildningsansvariga, studieansvariga eller motsvarande, i syfte att på sikt höja kompetensen
inom HBTQ+området för våra partikamrater.

Motionen antagen vid HBT-S Örebros medlemsmöte den 7 mars 2019
Pell Uno Larsson, ordförande

MOTIONSSVAR
Förbundsstyrelsen har antagit en studieplan som innefattar en studiekonferens för
förbundets samtliga studieansvariga.
Därför föreslår förbundsstyrelsen kongressen
Att

anse motionen BESVARAD.

Förbundsstyrelsens föredragande: Madelene Vilgren.
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MOTION 2019:2

INRÄTTANDET AV IDÉPOLITISK TIDSKRIFT
”Min känsla revolterar mot en sakernas ordning, som dömer de ojämförligt flesta
att stanna i växten och kväva sina bästa stämningars längtan”, så förklarade Hjalmar
Branting 1912 varför han var socialdemokrat. HBT-Socialdemokrater bildades som
en lokalförening i Stockholm för 31 år sen, för att revoltera den heteronormativa
partiorganisationen i Stockholms arbetarekommun. Sedan dess har föreningen blivit förbund, sidoorganisation till Socialdemokraterna och del i den värld
somspännande hbtq-rörelsen. Som motståndsrörelse mot heteronormativitet
har organisationen varit pådrivande för hbtq-personers rättigheter i lagstiftning,
i kommunal och regional sektor. Men vi är inte heller enbart en lika-rättighets
organisation. Vår rörelses styrka ligger i att både vara del av hbtq-communityt och
partipolitiken. Att vara socialist och hbtq-aktivist förpliktigar. Samtidigt är vårt förbund fortfarande ungt och saknar ett forum för idépolitik mellan kongresserna.
Det är därför dags att HBT-Socialdemokrater inrättar en idépolitisk tidskrift, med
högkvalitativa texter om vår nutid och vägen framåt. Här kan nya tankar växa fram,
medlemmar beskriva sin verklighet, vetenskap och forskning blandas med idéer
från myllan. HBT-S kan på så sätt knyta sig samman och bli starkare som organisation.
Som varje respektabel tidskrift ska den också ha kontinuerlig utgivning, men vara
nätbaserad för att minimera kostnader och följa modern teknisk utveckling. Därmed
kan den också vara kostnadsfri och tillgänglig för de breda massorna.
Med hänvisning till ovanstående föreslås
Att

HBT-Socialdemokrater inrättar en nätbaserad idépolitisk tidskrift.

Att

förbundsstyrelsen får i uppdrag att inrätta en redaktionskommitté
med bred förankring i förbundet.

HBT-S Stockholm genom Mattias Eriksson

MOTIONSSVAR
HBT-Socialdemokrater finns idag på olika plattformar, bland annat vår hemsida
och Facebook-sida. En utmaning vi ställs inför är avsaknad av redaktionella texter
av god kvalitet. Vi ser gärna att fler i vårt förbund är med och bidrar till det som
publiceras i våra kanaler. Förbundsstyrelsen ställer sig därför positiv till inrättandet
av en idéell redaktionskommitté som kan ta fram och få texter publicerade på de
plattformar som redan finns.
Det finns idag ett vakuum där tidigare tidskrifter fanns, idag finns i princip endast
Ottar och till viss del QX kvar som fyller behovet av media för HBTQ+rörelsen. Den
dagen det finns ett överskott på engagerade skribenter, texter och ekonomiska
muskler ser förbundsstyrelsen fram emot att kunna starta en idépolitisk tidskrift för
att fylla detta tomrum. Fokus behöver därför närmast ligga på organisations- och
politikutveckling på de plattformar som redan finns.
Därför föreslår förbundsstyrelsen kongressen:
AVSLÅ första att-satsen:

Att

BIFALLA andra att-satsen: Förbundsstyrelsen får i uppdrag att inrätta en

		

		

HBT-Socialdemokrater inrättar en
nätbaserad idépolitisk tidskrift.

redaktionskommitté med bred förankring i förbundet.

VERKSAMHETSINRIKTNING ORDLISTA

Förbundsstyrelsens föredragande: Andreas Saleskog
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MOTION 2019:3

HBT- SOCIALDEMOKRATER,
VAD HETER VI NU IGEN?
Vi i HBT-S Stockholm är stolta över vår långa historia och förstår att namnet är
en del av det varumärke som byggts upp under lång tid. Vi anser dock att det är
viktigare att vara en tillgänglig organisation och att vi har ett namn som visar på
vår styrka, mångfalden. Under Stockholm Pride kommer alltid frågan hur vi kan ha
samma definition som KD och SD, vilket är pinsamt och besvärligt att behöva svara
på. Vi förstår att det inte handlar om det, speciellt eftersom Socialdemokraterna
har ett HBTQ+politiskt program. Dock kvarstår det pinsamma i att partiet uppfattas
för att vara mer uppdaterade än dess sidoorganisation som ska vara vägledande
inom partiet. Därför behöver vi byta namn, snarast, för att ha kvar vår legitima plats
inom arbetarrörelsen som en kunskapsbas inom HBTQ+politiska och organisatoriska frågor.
Vi som enskild distriktsorganisation kan- och bör inte komma med ett nytt förslag.
Utan vi föreslår istället att den nya förbundsstyrelsen får till nästa kongress på sig
att komma med ett nytt förslag som är förankrat med samtliga distrikt som blir vårt
nya namn. Genom att ta två år på oss hinner vi hitta ett namn som fungerar över
lång tid och som inkluderar istället för att stänga ute potentiella medlemmar.
Därför yrkar vi:
Att

HBT-S förbundsstyrelse tillsätter en arbetsgrupp som tar fram
ett förslag på nytt namn till förbundet

Att

samtliga distrikt inkluderas i processen för att förankra
det nya namnet

HBT-S Stockholm

MOTIONSSVAR
Frågan om namnbyte har senast av en kongress behandlats år 2017 och kongressen
beslutade då att inte anta ett nytt namn för HBT-Socialdemokrater. Sedan dess har
frågan diskuterats i föreningar och motionen om namnbyte var väntad.
Förbundsstyrelsen ser att behovet av en diskussion kring frågan finns och ställer
sig positiv till att processen kring den diskussionen sker genom en arbetsgrupp
ledd av förbundsstyrelsen. En sådan arbetsgrupp behöver involvera samtliga distrikt och behöver ge medlemmarna möjlighet att aktivt delta i en sådan process
utifrån ett tydligt arbetssätt.
Därför föreslår förbundsstyrelsen kongressen:
Att

BIFALLA motionen.

Förbundsstyrelsens föredragande: Joakim Berlin.
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MOTION 2019:4

MOTION OM BILLIGARE HYROR
OCH NEJ TILL MARKNADSHYROR
Hyresrätterna och våra hyror har under senare år varit allt mer pressade. Det är viktigt att vi som arbetarrörelse står starkt för rätten att bo och hyra billiga hyresrätter.
Jag yrkar därför:
Att HBT-Socialdemokraterna i Stockholm antar följande uttalande
”För många HBTQ-personer kan det vara tufft att komma ut. Det kan innebära
att det stöd som många andra får av sina föräldrar – inte är möjligt. Ofta saknas
ekonomiska möjligheter att köpa bostad eller betala stora summor i hyra. Det
finns inte heller möjlighet att bo kvar hos en familj som inte accepterar den man
är. Det behövs därför fler och billigare hyresrätter, inte färre och dyrare.
Vi anser därför
• Att marknadshyror inte får införas på några hus eller produktioner
• Att hyror även i fortsättningen ska förhandlas
• Att kommunerna får möjlighet att starta kommunala byggbolag för att minska produktionskostnader och möjliggöra samordning
• Att utförsäljningar i allmännyttan stoppas
• Att fler lägenheter produceras i allmännyttan och att staten bidrar till kommunerna för ökat byggande
• Att kommunala bostadsköer blir obligatoriska i hela landet
• Att även privata hyresvärdar genom lagstiftning tvingas bidra med lägenheter till de kommunala bostadsköerna. ”
Att

uttalandet skickas till Stockholms arbetarekommun och
Socialdemokraternas partistyrelse samt interna kanaler

Att

styrelsen får i uppdrag att utifrån uttalandet även gör
denna ståndpunkt känt som del i verksamhetsplanen 2019

Dani Cohen, HBT-S Stockholm

MOTIONSSVAR
Motionären tar upp en aktuell fråga med fokus på HBTQ+personer. Eftersom
att motionen inte är ställd till HBT-Socialdemokrater avser förbundsstyrelsen att
omvandla motionen till ett uttalande. Den lämnas därför över till redaktionsutskottet
att hantera under kongressen.
Därför föreslår förbundsstyrelsen kongressen:
Att

Lämna över förslaget på motionens uttalande till redaktionsutskottet

Förbundsstyrelsens föredragande: Ewelina Edenbrink
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POLITIK
HBT-Socialdemokrater är en sidoorgansation till Socialdemokraterna och delar
partiets ideologi. Vi ska med vår spetskompetens vara en ledande kraft i u
 tvecklingen
av Socialdemokraternas politik. Vi ska också vara en tydlig röst och drivkraft för att
stärka HBTQ+personers rättigheter i Sverige och världen.
Utifrån ovanstående kommer förbundet ha följande verksamhetsinriktning:
•

Sätta dagordningen för opinonsbildningen i HBTQ+frågor.

•

Leda utvecklingen av nya HBTQ+reformer.

ORGANISATION
HBT-Socialdemokrater har gått från en liten hemlig förening till en sidoorganisation
på mindre än 30 år. För att säkerställa att vi fortsätter växa och utvecklas behöver
vi bli fler och ta hand om varandra. Vi vill att det ska vara enkelt att bli en del
av HBT-Socialdemokrater och att det ska finnas utrymme att utvecklas inom
organisationen och partiet.
Utifrån ovanstående kommer förbundet ha följande verksamhetsinriktning:
•

Verka för långsiktig finansiering och organisering.

•

Fortsätta ta plats i internationella sammanhang.

•

Stärka medlemmarnas möjligheter till deltagande och påverkan.

•

Stötta distrikten och föreningarna i organisering och lokalt påverkansarbete.

•

Öka medlemsvärdet och utveckla formerna för medlemsvärving.

STUDIER
Ett huvudmål för HBT-Socialdemokrater är att bilda, det är även något som alltid
varit en naturlig del av arbetarrörelsen. Vi vill dela med oss av den kunskap vi har
externt och vara bärare av HBT-Socialdemokraters tankar och idéer.
Utifrån ovanstående kommer förbundet ha följande verksamhetsinriktning:
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•

Utbilda arbetarrörelsen i HBTQ+kunskap.

•

Utveckla vår organisation med studieledare.

•

Stärka kompetensen hos våra medlemmar.

A

Acklamation

Det vanligaste sättet att fatta beslut på, genom ja-rop. Jämför votering.

Adjungera

Låta utomstående personer vara närvarande vid styrelsemöte. De har då
ofta yttrande– och förslagsrätt men ej rösträtt. Adjungeringen kan gälla visst
sammanträde, del av sådant eller viss tid. Beslut om adjungeringen fattas av
styrelsen.

Absolut
majoritet

B

E

Ajournera

Uppskjuta ett möte till en senare tidpunkt. Ajourneringen kan bestämmas
till 10 minuter, en timme, en dag, en vecka etc. När mötet återupptas är det
formellt samma möte som fortsätter, även om det inte är samma personer som
är närvarande vid båda tillfällena.

Ansvarsfrihet

En styrelse beviljas ansvarsfrihet av årsmötet sedan mötesdeltagarna tagit del
av styrelsens och revisorernas berättelser och därefter haft tillfälle till en fri och
öppen debatt i frågan. Ansvarsfrihet beviljas en styrelse som har utfört sitt arbete
utan allvarliga förseelser. Det innebär att styrelseledamöterna inte senare kan
ställas till ansvar för något som hänt under det år de beviljats ansvarsfrihet för.

Att-sats

Kärnan, själva kravet, i ett yrkande, en motion eller proposition, skrivs oftast i
formen av en att-sats, en mening som inleds med ordet att.

Avslag

Förkastande av yrkande, motion eller proposition.

Beslut

Avgörande i en fråga, dvs det styrelsen eller mötet enats om.

Beslutsför

Se beslutsmässig.

Beslutsgång

Sätt att fatta beslut på: vanligen försöker man först fatta beslut med acklamation,
går inte detta görs en försöksvotering (öppen omröstning), om inte heller detta
är möjligt tillämpas votering (sluten omröstning).

Besluts
mässig

En föreningsstyrelse där minst hälften av ledamöterna samt ordförande eller vice
ordförande är närvarande, är enligt stadgarna beslutsmässig, dvs den har rätt att
fatta beslut.

Besvara

En motion anses besvarad om man anser att kraven som ställs i densamma redan
är tillgodosedda.

Bifall

Accepterande, godkännande av yrkande, motion, eller proposition. Motsatsen
kallas avslag.

Bordläggning

Beslut att uppskjuta ett ärende till ett senare möte.

Dagordning

Förteckning över ärenden som ett möte ska behandla. Dagordningen fastställs
slutgiltigt av mötet. Kallas även föredragningslista. I vissa fall görs skillnaden att
föredragningslistan omfattar endast en dag medan dagordningen omfattar flera.

Enkel
majoritet

ORDLISTA
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Mer än hälften av rösterna av dem som har rösträtt. Se majoritet.
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F

H
I

J

K

Firma
tecknare

Person som har rätt att teckna avtal, eller t ex göra utbetalningar i föreningens,
organisationens eller bolagets namn.

Fyllnadsval

Tillsättande av styrelsepost efter någon förtroendevald som avgått innan mandatperioden löpt ut.

Förbunds
kongress

Föreningens eller organisationens högsta beslutande organ.

Föredragningslista

Se dagordning.

Förening

Varje medlem i en organistionen ingår i regel i en förening. Föreningen är
organisationens minsta beståndsdel.

Förslagsrätt

Rätt att komma med förslag till styrelse- eller årsmöte. Kallas även yrkanderätt.
Alla medlemmar har som regel förslagsrätt (genom att man kan motionera)
till årsmöte inom sin förening, sin distriktsorganisation och den nationella
organisationen.

Försöks
votering

Brukar göras sedan votering begärts för att man skall slippa sluten omröstning
som är mer omständlig. Försöksvotering sker i regel med handuppräckning.

Förtroendevalda

Av årsmötet utsedda personer (t ex styrelseledamöter och ordförande).

Huvudförslag

Se kontrapropositionsvotering.

I förening
med

Tillsammans med. Kassören har t ex i bland endast tillåtelse att teckna firman
(föreningen) i förening med ordförande. Båda måste då skriva under för att
avtalet etc ska gälla.

Justera

Kontroll av att mötesprotokollet är riktigt, dvs att det överensstämmer med
vad som verkligen beslutades. Ett protokoll är inte giltigt förrän efter justering.
Justering görs av person som mötet väljt till justerare

Justerare

Person som kontrollerar att mötesprotokollet är riktigt, dvs att det överensstämmer med vad som verkligen beslutades. Ett protokoll är inte giltigt förrän efter
att det justerats.

Jämkning

Sammanförande av två likartade yrkande till ett. Kan föreslås av ordföranden
men måste godkännas av dem som gjort yrkandena.

Kallelse

Meddelande till medlemmarna i t ex en styrelse om tid och plats för styrelsemöte.
Ordförande är oftast ansvarig för att kallelse görs, dvs hon är ”sammankallande”.

Konsensus

När mötet är helt enigt om ett beslut, dvs alla tycker detsamma i en fråga.

Konstituering

Fördelning av olika uppdrag inom en styrelse. Ordförandeväljs på årsmötet
medan övriga poster (vice ordf, sekreterare, kassör) fördelas inom styrelsen.

Kontrapropositionsvotering

Voteringar som görs för att få fram ett motförslag till huvudförslaget (i regel
styrelse- eller utskottsförslaget) i huvudvoteringen. Två av förslagen sätts mot
varandra åt gången tills ett enda förslag är kvar. Detta förslag ställs mot huvudförslaget. Propositionsordningen måste fastställas av mötet.

Kontrareplik

Kort inlägg av person som tidigare haft talan och som har bemöts av en replik.

Lägga något
till handlingarna

Innebär att ärendet noteras i protokollet utan att vidare beslut tas i frågan.
Föregående mötes protokoll och rapporter är exempel på dokument/ärenden
som oftast endast läggs till handlingarna.

Majoritet

Flertalet vid en omröstning. Majoritet kan vara av fyra slag:Relativ majoritet –
flest antal röster. (I exempelvis en omröstning med tre förslag behöver detta inte
betyda mer än 34% av totala antalet röster.)Enkel majoritet – minst hälften av
det sammanlagda antalet avgivna rösterna.Absolut majoritet – minst hälften av
rösterna hos alla med rösträtt. (Om många avstår från att rösta kan det bli svårt
med absolut majoritet.)

Kvalificerad
majoritet

En bestämd andel av de avgivna rösterna (ofta 2/3 eller 3/4). Vid stadge- eller
avgiftsbeslut är kvalificerad majoritet vanlig (anges oftast i stadgarna).

Mandat
period

Tidsperiod som förtroendevald (ex ordförande, styrelseledamot) väljs för, ofta
två år.

Minoritet

Mindre antal röster vid t ex en omröstning.

Motion

Förslag (oftast skriftligt) till t ex årsmötet från enskild person eller grupp av
personer.

Nominering

Förslag på personer till förtroendeposter, som t ex ordförande eller styrelse
ledamot.

Ny fråga

Fråga som inte väckts i vare sig motion eller proposition. Nya frågor får inte tas
upp på årsmöte eftersom frågan inte hunnit beredas. Det som inte är närvarand
har ju inte haft möjlighet att tycka till.

Omröstning

Röstning. Omröstning kan vara öppen, genom t ex handuppräckning, eller
sluten, t ex med hjälp av röstsedlar. Sluten omröstning förekommer regelmässigt
vid personval.

Ordförande

Person som av t ex föreningsårsmöte utsetts att leda en förening. Ordförande
ska skiljas från mötesordförande som är en person som endast utsetts att leda
ett möte.

Ordnings
fråga

Fråga som handlar om hur mötet genomförs, exempelvis yrkande om streck i
debatten, ajournering för lunch, sakupplysning eller propositionsordning. En
ordningsfråga går före talarna i talarlistan.

Paragraf

Man brukar dela in protokollet i paragrafer, d v s olika delar som behandlar en
sak var.

Plenum

Förhandlingar i plenum, innebär att alla röstberättigade samlas i kongressalen
för att fatta beslut.

Presidium

De som leder ett större möte. Består ofta av ordförande, vice ordförande,
sekreterare och vice sekreterare.

Proposition

Styrelsens förslag till årsmöte, distriktsmöte eller Riksårsmötet. Proposition kan
också allmänt betyda förslag.

M

N

O

P
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R

S

Propositionsvägran

Om någon föreslår någonting som strider mot stadgarna eller som är en ny fråga
så skall ordföranden vägra ställa proposition. Detta innebär att ordföranden inte
tar upp förslaget. Mötet måste dock godkänna ordförandes förslag till propostionsvägran.

Propositions
ordning

Den ordning i vilka framförda förslag ställs under beslut. Ordningen föreslås av
ordföranden och fastställs av mötet. Se kontrapropositionsvotering.

Protokoll

Skriftlig handling, förd av sekreterare, som är en redogörelse för vad som skett
under ett möte. Vanligtvis antecknas endast frågans innehåll samt beslut (besluts
protokoll). Någon gång kan även diskussionen refereras (diskussionsprotokoll).
Protokoll skrivs helst ut på dator eller maskin och protokollen förvaras på säkert
ställe. Protokollet måste justeras av justeraren för att bli giltigt.

Remiss

Överlämnande av ärende till någon instans, t ex styrelse, för utredning eller
kommentar. Kan också betyda själva resultatet av en utredning. Jämför åter
remiss.

Replik

Kort inlägg av person som känner sig personligt angripen från talarstolen. Kallas
även genmäle. Replik bryter talarlistan. Se kontrareplik.

Reservation

Kan anmälas i samband med beslut och innebär att man tydligt vill markera
att man tar avstånd från beslutet. Reservation kan vara blank eller motiverad.
Reservation skall tas till protokollet. En annan form av reservation är att anmäla
och få antecknat att man ej deltagit i beslutet.

Resolution

En skrivelse där mötesdeltagarna, på t ex ett Förbundsstämma, talar om vad de
anser och vad de vill ha gjort.

Revision

Granskning av styrelsens förvaltning. Granskningen omfattar främst den
ekonomiska förvaltningen men även verksamheterna i övrigt, s k sakrevision.
Revisionen görs av revisorer som väljs av årsmötet.

Röstlängd

Förteckning över de röstberättigade på ett årsmöte. Endast de personer som
finns med i röstlängden har rösträtt och därmed möjlighet att fatta beslut på
årsmötet.

Rösträkning

Räkning av rösterna vid försöksvotering eller sluten omröstning (votering).

Rösträknare

De personer som utses vid ett möte för att räkna samman de avgivna rösterna,
vid eventuell försöksvotering eller sluten omröstning (votering).

Rösträtt

Rätt att rösta på t ex styrelse- eller årsmöte.

Sak
upplysning

Upplysning som kan vara till nytta för de närvarande vid ett årsmötet; en sak
upplysning går före i talarlistan.

Stadgar

Handling som fastställer under vilka former en förening skall arbeta. Stadgarna
skall finnas tillgängliga för varje medlem. Stadgeändring kan oftast ske endast
genom kvalificerad majoritet.

Streck i
debatten

Om man anser att det pratats nog i en fråga kan streck i debatten begäras.
Ordförande tar då upp denna fråga och om mötet bifaller detta avslutas d
 ebatten
efter att alla yrkandenoch talarlistan justerats, dvs alla som har yrkanden får
presentera dem och därefter får alla som så önskar sätta upp sig på talarlistan.
Därefter sättes streck i debatten, dvs ingen ytterligare får sätta upp sig på talar
listan.
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Suppleant

Ersättare i t ex styrelse. Suppleant inträder för ordinarie ledamot då denne har
förhinder. I många föreningar kallas suppleanterna till alla sammanträden och har
då yttrande– och förslagsrätt men inte rösträtt. Då suppleanten ersätter någon i
styrelsen har de däremot även rösträtt. I vissa fall är suppleanten personlig och
inträder endast istället för viss ledamot.

Talarlista

Lista, som förs av mötesordförande, över de som begärt ordet under ett möte.

Teckna
förening

Innebär att skriva under något i föreningensnamn, dvs att vara föreningens
firmatecknare.

Tids
begränsning

Maximitid för anförandenas längd. Kan beslutas av t ex årsmöte. Regleras ofta i
arbetsordningen.

Tilläggsatt-sats

Ett tillägg till tidigare yrkande, motion eller proposition. Tilläggsatt-satsen måste
gå i yrkandets, motionens eller propositionens anda, annars är den att betrakta
som ny fråga.

Utslagsröst

Tillkommer ofta ordföranden vid lika röstetal varigenom det förslag ordföranden
röstat på vinner. Ordföranden kan sålunda i vissa lägen ha två röster. Metoden
används ej vid personval, då avgör istället lotten.

Valberedning

Kommitté, i regel utsedd av årsmötet, för utarbetande av förslag till val av bl a
styrelseledamöter vid kommande årsmöte.

Verksamhets
plan

Plan för hur föreningen/organistionen skall arbeta under det närmaste året/åren.

Verksamhetsberättelse

Redogörelse från styrelse över viktigare händelser under det gångna året.
Underställs årsmötet för godkännande.

Votering

Räkning av rösterna. Skall alltid göras då någon begär det. Då votering begärs
görs först en s k försöksvotering genom handuppräckning. Begärs votering även
efter detta sker voteringen (sluten omröstning). Jämför acklamation

Yrkande

Ett yrkande är detsamma som ett förslag under ett möte.

Yttrande

Styrelsens utlåtande över exempelvis en motion.

Yttranderätt

Möjlighet att yttra sig på styrelse- eller årsmöte. Jämför förslagsrätt och rösträtt.

Årsmöte

Det stora årliga mötet som är en förening eller organisations högsta beslutande
organ, t ex föreningsårsmöte eller förbundsstämma (på nationell nivå). På
årsmötet diskuteras styrelsens och revisorernas skriftliga berättelser och en ny
styrelse väljes.

Återremiss

Ett utrett förslag återförvisas för ytterligare utredning.

Å

ORDLISTA

De personer som utsetts av årsmötet att handlägga en förenings a
 ngelägenheter
mellan årsmötena.
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Styrelse

Ordlistan är hämtad ifrån www.ordrum.se/motesteknik
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FÖRSLAG TILL

FÖREDRAGNINGSLISTA
§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
§ 5.
§ 6.
§ 7.
§ 8.
§ 9.
§ 10.
§ 11.
§ 12.
§ 13.
§ 14.
§ 15.
§ 16.
§ 17.
§ 18.
§ 19.
§ 20.
§ 21.

Kongressens öppnande
Fråga om kongressens stadgeenliga utlysande
Godkännande av föredragningslista
Beslut om kongressens arbetsordning
Val av kongresspresidium
Val av redaktionsutskott
Val av tre personer till protokolljusterare tillika rösträknare
Fastställande av röstlängd
Upptagande av nya medlemmar
Behandling av verksamhetsberättelse
Behandling av resultat- och balansräkning
Behandling av revisionsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
Behandling av propositioner från styrelsen
Behandling av motioner
Fastställande av verksamhetsinriktning
Val av förbundsordförande 2 år
Val av förbundssekreterare 4 år
Val av vice förbundsordförande 2 år
Val av 12 ordinarie styrelseledamöter 2 år
Val av två revisorer och en revisorsersättare samt
eventuell auktoriserad revisor
§ 22. Val av minst tre och max fem personer till valberedning
§ 23. Kongressen avslutande

