1)

Mötets öppnande

2)

Dagordningens fastställande

3)

Val av mötesordförande

4)

Val av mötessekreterare

5)

Val av två justerare och fastställande av justeringsdatum

6)

Val av sju rösträknare varav en sammankallande

7)

Fastställande av röstlängd

8)

Fastställande av riksdagslistan

9)

Fastställande av landstingslistor

10)

Rapporter

11)

Avslutning
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YRKANDEN









Samtliga som begär ordet ska inkomma med det skriftligen till mötespresidiet.
Samtliga förslag som ställs under debatten ska skriftligen lämnas in till
mötespresidiet.
Representantskapet kan inte ändra något i inskickade motioner. De måste
behandlas i exakt det skick de var när de kom in. Representantskapet kan
bifalla, avslå eller besvara de inskickade att-satserna som de står skrivna.
Vad gäller styrelsens utlåtande finns möjlighet att föreslå förändringar i
styrelsens förslag till att-satser. Det måste dock handla om förändringar i det
utskickade förslagen, inte nya frågor. Presidiet bör tillämpa stor restriktivitet i
bedömningen av detta.
Röstning genomförs manuellt med röstkort.
Alla handlingar såsom rapporter, berättelser och utlåtanden som finns
utskickade i handlingarna anses föredragna.

TALARTID






Varje ombud/deltagare har under representantskapets möte rätt till ett första
inlägg på 3 minuter samt ett andra inlägg på 2 minuter. Vid därefter följande
inlägg har ombudet 1 minut som talartidsbegränsning under återstoden av
mötet.
Presidiet tillämpar dubbla talarlistor, vilket innebär att de som inte talat någon
gång har förtur framför dem som anmäler sig till talarordningen för andra
eller tredje gången. Talarlistan kvoteras så att presidiet eftersträvar jämn
könsfördelning i debatten, vilket innebär att om det är färre av det ena könet
anmälda, så får det underrepresenterade könet förtur. Målet är varannan man
varannan kvinna.
Streck i debatten föreslås efter fem talare av samma kön i rad.

FRÅGOR
 Frågestunden är avsedd för korta frågor och korta svar. En frågeställare har
en minuts talartidsbegränsning och den svarande två minuters
talartidsbegränsning.
 För att en fråga ska behandlas krävs att den är inskickad senast fyra
arbetsdagar innan aktuellt representantskap.
 Ombuden kan yrka på ordningsfråga manuellt med sitt röstkort under mötet.
Ordningsfrågor är exempelvis begäran om paus eller förtydligande från
presidiet.
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RÖSTLÄNGD


Ombud som måste lämna representantskapet ska anmäla detta skriftligt till
registreringen.

