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Så fungerar  
Juseks fullmäktige
Till dig som inte tidigare deltagit på ett fullmäktige delges här en kort beskrivning.

D E T TA Ä R F U LLM Ä K TI G E

Jusek arrangerar fullmäktige vart tredje år. Då träffas 100 ledamöter, Juseks förbundsstyrelse, 
representanter för Juseks professionsföreningar och valberedningen som bland annat har nominerat 
den nya förbundsstyrelsen som ska röstas fram. Dessutom deltar specialinbjudna gäster och personal 
från Juseks kansli.

Fullmäktige är förbundets högsta beslutande organ som fattar beslut om Juseks övergripande 
verksamhet. Du som är ledamot på fullmäktige har blivit utsedd av din sektion. Totalt har Jusek fyra 
sektioner. Det är totalt 100 ledamöter som beslutar hur förbundet ska arbeta framöver. Som grund har 
ni motioner som har kommit in från medlemmar och sektioner samt propositioner som är förbunds
styrelsens förslag. Ledamöterna beslutar också om ekonomi, stadgar, medlemsavgifter och väljer en 
ny förbundsstyrelse. 

I N LE D N I N G E N PÅ F U LLM Ä K TI G E

När du kommer till Clarion Sign där fullmäktige äger rum, registrerar du dig i Juseks reception en 
trappa upp och där kommer du att få kvittera ut en läsplatta med alla handlingar. Fullmäktige inleds 
med tal och andra arrangemang i plenisalen. 

En kort 
beskrivning av 

fullmäktige
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A R B E TE PÅ PÅV E R K A N S TO R G O CH I  U T S KOT T

På eftermiddagen är det arbete på påverkanstorg och i ett utskott. Det finns fyra påverkanstorg 
samt dechargeutskottet. Några ledamöter från sektionerna deltar i arbetet i dechargeutskottet. Där 
förbereds förslag till hur fullmäktige ska besluta i frågor av mer formell karaktär. Vilka ledamöter som 
ingår i utskottet beslutas av respektive sektion, se mötesreglerna. 

Påverkanstorg är en öppen mötesform där diskussioner sker parallellt och samtliga fullmäktige
ledamöter, representanter för professionsföreningarna och förbundsstyrelsens ledamöter kan delta 
i samtliga påverkanstorgs beredning av propositioner, motioner och andra ärenden. På torgen 
diskuteras och lämnas förslag till hur fullmäktige ska besluta i olika frågor.

På varje påverkanstorg finns torgfunktionärer som hjälper dig som fullmäktigeledamot med att skapa 
förutsättningar för en bra dialog och i formaliafrågor när du ska författa yrkanden. På påverkans
torget finns även förbundsstyrelsen representerad. Diskussionsledaren på påverkans torget respektive 
ordförande i dechargeutskottet är föredragande inför fullmäktige. 

Torgens och utskottets ställningstagande förs in i mötessystemet och blir en del av det slutliga 
protokollet från fullmäktige. Den som lagt ett yrkande på ett torg eller i utskottet som inte blivit 
huvudförslag kan lyfta det till behandling i plenum via mötessystemet.

F E S TLI G M I D DAG K VÄ LLE N D E N 14 M A J

På kvällen den 14 maj bjuds alla på en trerätters middag. Kvällen bjuder även på underhållning och 
dans. Klädsel för kvällen är udda kavaj.

S E K TI O N S M ÖTE N O CH P LE N A R FÖ R H A N D LI N G A R

På morgonen den 15 maj loggar du in i mötessystemet för att läsa torg samt utskottsprotokollen och 
träffar din sektion för att ha överläggning. Då diskuterar ni hur ni inom sektionen ska rösta i de frågor 
som ska tas upp under dagen. 

Därefter samlas alla deltagare i plenisalen för plenarförhandlingar. Ledda av ordförande för fullmäktige 
kommer ni som är ledamöter att rösta i de olika frågor som ni diskuterade på torgen samt i utskottet 
dagen före. Föredragningslistan visar i vilken ordning besluten fattas. Är du osäker på de olika 
begreppen, titta i mötesordlistan. 

Ibland klubbas ärenden i snabb takt och det gäller att hänga med. Fundera och förbered dig därför om 
du vill säga något i plenum och skriv dina eventuella inlägg och yrkanden i förväg. 

FÖ R E F U LLM Ä K TI G E

Förbered dig genom att läsa igenom alla handlingar. Fundera på om du har 
frågor eller om du har förslag på förändringar. Tänk gärna i övergripande 
termer, men du kan även kommentera det språkliga i texterna. Till 
exempel kan du ändra frågeställningar eller ge förslag på andra mål och 
aktiviteter än de som beskrivs.

N O M I N E R I N G A R TI LL N Y VA LB E R E D N I N G 

Observera att ny valberedning ska utses under fullmäktige. Möjligheten 
att nominera till övriga val, såsom valberedning kommer att vara öppen till 
klockan 12.00 den 15 maj. Nomineringar görs i mötessystemet.

Läs alla 
handlingar  

i förväg
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Hålltider  
för Juseks 
fullmäktige  

2019

Program
TI S DAG 14 M A J

09.00  Ankomst och registrering.

10.00  Inledning
 • Välkommen, Sofia Larsen.
 • Tal av statsminister Stefan Löfven.
 • Anförande av Micael Dahlén.
 • Panelsamtal.

11.45 Lunch.

12.30  Plenarförhandlingar (Punkt 1–8 i förslaget till föredragningslista).

13.15  Presentation av valberedningens förslag. Golvnomineringen öppnar.

13.25  Information om arbetet i påverkanstorg.

13.45  Påverkanstorgen öppnar och dechargeutskottet samlas.

14.45  Påverkanstorgen tar paus. Möjlighet till sektionsvisa överläggningar.  
Eftermiddagsfika serveras.

15.30  Påverkanstorgen öppnar för diskussion och yrkanden. Golvnomineringar stänger.

16.45  Påverkanstorgen tar paus och yrkandemöjligheten stänger. Möjlighet till sektionsvisa 
överläggningar.

17.30  Påverkanstorgen öppnar för röstning på propositioner, motioner och yrkanden.

18.15  Påverkanstorgen stänger. Röstningen avslutas. Plenisalen stänger för ommöblering.

19.30  Förmingel med efterföljande middag.

O N S DAG 1 5 M A J 

08.00  Förbundsstyrelsen sammanträder.

 Sektionsvisa överläggningar i allmänna utrymmen.

10.00  Plenarförhandlingar (från och med punkt 9 i förslaget till föredragningslista).

11.30  Lunch.

12.30  Plenarförhandlingar.

14.30  Kaffe.

15.00  Plenarförhandlingar.

16.00  Avslutning.

5



6

Praktisk information 
R E CE P TI O N

Receptionen finns utanför plenisalen och är bemannad med Juseks personal.

De sköter bland annat:
• Utdelning av läsplattor och hjälp med inloggning i mötessystemet
• Information angående påverkanstorg, dechargeutskott, måltider, kommunikationer 
• Praktiska arrangemang med mera 

KO NTA K T U P P G I F TE R TI LL J U S E K PÅ CL A R I O N S I G N

Juseks fullmäktigereception  . . . . . . . . . . . .  070450 31 99
Projektadministratör fullmäktige  . . . . . . . . . 070665 29 16
Projektledare fullmäktige  . . . . . . . . . . . . . .  070665 29 48
Telefon till Clarion Signs växel  . . . . . . . . . . .  08676 98 00

H E M V I S TE N

De fyra sektionerna och förbundsstyrelsen har olika hemvister. Beroende på vilken tillhörighet du har 
så hittar du din hemvist enligt nedan där ni återsamlas för att bland annat diskutera och besluta om 
vilken ståndpunkt ni har i diverse frågeställningar.

Kommunala 
sektionens 
hemvist är i 

C10

Statliga 
sektionens 
hemvist är i 

C1

Privata  
sektionens 
hemvist är i 

C2

Studerande
sektionens 
hemvist är i 

C3

Förbunds
styrelsens  

hemvist är i 

C8

TO R G FÖ R D E LN I N G

De fyra påverkanstorgen och utskottet är färgsatta enligt nedan.

    
Intern demokrati: 

Saffran
Förbunds politik: 

Orange
Framtid:  

Petrol
Medlems nytta: 

Flamingo
Decharge utskottet: 

Blyerts
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Kort om mötessystemet 
I år sker allt arbete i plenum via läsplattor. Genom den läsplatta 
som du får låna under fullmäktige dagarna kommer du efter 
inloggning åt dina personliga handlingar och mötes systemet. 
Handlingarna kommer du åt redan nu. Mötessystemet 
hanterar föredragningslistan och talarlistan inne i plenum. 
Votering, yrkanden med mera görs också via mötessystemet.

Nedan finns specificerad information om mötessystemet.

FÖ R E F U LLM Ä K TI G E 

Före mötet finns mötessystemet på en server som ”hostas” hos Juseks leverantör Easymeet.  
Systemet nås med en vanlig webbläsare. Inloggningsuppgifter får du separat. 

U N D E R M ÖTE T 

Mötessystemet körs på servrar som placeras lokalt på plats vid fullmäktigemötet. Ett lokalt nätverk 
med Wifi som är dedikerat till mötessystemet byggs upp på plats i möteslokalen. 

D E LTAG A R E 

Ombuden når mötessystemet via sitt användarkonto. Varje användarkonto har unika uppgifter för 
inloggning. Inloggningsuppgifterna består av användarnamn och lösenord. 

P E R S O N VA L 

Personval är en sluten omröstning vilket innebär att det inte är möjligt att spåra vem som har röstat 
vad. Endast totalresultatet sparas i systemet. Efter utfört val kan resultatet presenteras på storbild. 

VOTE R I N G 

Vid votering är det möjligt att härleda vem som har röstat vad. Det är också möjligt att byta 
svarsalternativ fram till dess att ordföranden avslutar voteringen.

Allt arbete i 
plenum sker via 

läsplattor
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Liten mötesordlista 
Ett fullmäktigemöte innehåller en del mötesformalia. Här följer en lista med för
klaringar över vanliga begrepp med mera. Om du inte redan är en van fullmäktige
ledamot eller om det var ett tag sedan sist, läs igenom begreppen och förklaringar 
ordentligt. Ju bättre koll du har på mötets formalia desto större chanser kommer du 
ha att kunna påverka de beslut som fattas under mötets gång. 

P LE N U M Plenum kallas ett sammanträde där alla berörda deltar. Vid Juseks 
fullmäktige innebär det de tider då samtliga delegater samlas för att 
fatta beslut, eller hålla så kallade plenarförhandlingar (eftermiddagen 
den 14 maj samt hela dagen den 15 maj). Då samlas vi i plenum, en 
trappa upp, i Clarion Signs stora sal — plenisalen.

M ÖTE S S YS TE M I år sker allt arbete i plenum via läsplattor. Genom den läsplatta 
som du får låna under fullmäktigedagarna kommer du med din 
personliga inlogg åt dina personliga handlingar och mötessystemet. 
Mötessystemet hanterar föredragningslistan och talarlistan inne i 
plenum. Votering, yrkanden med mera görs också via mötessystemet. 
Se detaljerad information under yrkande respektive votering nedan. 
Du kan läsa mer om mötessystemet under rubriken Mötessystemet.

P R O P OS ITI O N E R De förslag till beslut som förbundsstyrelsen har skrivit. De finns med 
i handlingarna. 

M OTI O N E R De förslag till beslut som medlem eller sektionerna har skrivit. De finns 
med i handlingarna. Förbundsstyrelsen skriver alltid svar (yttranden) 
på motionerna och lämnar sitt beslutsförslag i frågan. 

TA L A R LI S TA / 
B EG Ä R A O R D E T/ 
I N L ÄG G I  D E BAT TE N

När du vill säga något, göra ett så kallat ”inlägg i debatten”, anmäler 
du till ordföranden att du vill bli uppsatt på talarlistan. I utskotts arbetet 
kan du signalera att du vill ha ordet genom att vinka till utskotts
ordföranden. På påverkanstorgen behöver du inte anmäla dig för 
att delta i pågående diskussioner. I plenum däremot anmäler du dig 
till talarlistan genom att trycka på ”begära ordet” i mötessystemet. 
När du har tryckt på ”begära ordet” finns du med i den talarlista 
som presenteras på storbilden. Om ditt namn inte syns beror det 
på att talarlistan är så pass lång att alla namn inte visas. Du finns då 
representerad i den siffra som visas i parentesen bredvid överskriften 
”Talarlista”. Ordförande ropar sedan i tur och ordning upp de som har 
anmält att de vill tala. Det kan alltså ta en stund från det att du har 
anmält att du vill tala till dess att ordförande ger dig ordet. När det är 
din tur att tala går du upp i talarstolen. Det är viktigt att respektera 
talarlistan och vänta på sin tur. I plenum är talartiden för inlägg i 
debatten två (2) minuter per inlägg.
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Y R K A N D E När du har förslag på beslut i en viss fråga måste du yrka på detta 
förslag för att det ska gå till omröstning. Du kan antingen yrka bifall 
eller avslag på ett redan lagt yrkande/förslag eller lägga fram ett nytt 
yrkande med ett alternativt förslag till beslut. Lämpligt är att först 
argumentera för sin sak och avsluta med ”…jag yrkar därför att…” och 
därefter läsa upp sitt yrkande, så att det klart framgår för alla. 

I utskottet begär man ordet/anmäler sig till talarlistan genom att vinka 
till ordföranden när man vill tala. Yrkande på påverkanstorgen görs 
via mötessystemet i läsplattan. I plenum lämnas yrkanden skriftligen 
via mötessystemet under fliken ”yrkanden”. Den som yrkar sätts 
automatiskt upp på talarlistan.

När debatten är avslutad och man går till omröstning i frågan läser 
ordförande upp samtliga yrkanden och ställer dem mot varandra, 
så att ett beslut kan vaskas fram enligt den av mötet fastställda 
propositionsordningen (för propositionsordning se nedan).

R E P LI K Om en talare hänvisar till dig personligen i sitt anförande har du rätt 
att replikera. Om du vill replikera i plenum trycker du på ”replik” i 
mötessystemet. Då sätts du automatiskt upp som nästkommande 
talare och bryter därmed talarordningen. Det är endast möjligt att 
begära replik när någon annan person talar i talarstolen. Talartiden för 
en replik är en (1) minut. 

9

Var med  
och påverka
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O R D N I N G S F R ÅG A Om du vill bryta in för att på något sätt styra upp mötet kan du ta 
upp ordningsfråga. Detta gör du genom att trycka på ”ordningsfråga” 
i mötessystemet. Du sätts då automatiskt upp som nästkommande 
talare och bryter därmed talarordningen. Ordningsfråga kan väckas för 
att till exempel föreslå att man sätter streck i debatten, att begränsa 
talartiden, eller helt enkelt för att föreslå en paus för att sträcka på 
benen. Om du vill ta upp en ordningsfråga i utskottet får du säga det 
till ordförande i utskottet.

SA K U P P LYS N I N G Knappen för ordningsfråga används också om man vill delge övriga 
delegater en sakupplysning. En sakupplysning ges om föregående 
talare har kommit med felaktiga fakta eller om det är något som 
behövs informeras om under debatten. Sakupplysning bryter talar
ordningen på samma sätt som ordningsfråga ovan. Om du vill ge en 
sakupplysning i utskottet får du säga det till ordförande i utskottet.

S TR E CK I  D E BAT TE N Om man tycker att diskussionen går runt i cirklar och vill gå till beslut 
kan man begära streck i debatten, vilket man gör genom att väcka 
ordningsfråga (se ovan). Ordningsfrågan bryter som vanligt talarlistan 
och ordförande tar genast upp frågan för beslut. Om mötet beslutar 
att inte sätta streck i debatten fortsätter debatten som vanligt. Om 
mötet bestämmer att sätta streck i debatten ger ordförande mötes
deltagarna möjlighet att en sista gång sätta upp sig på talarlistan. 
Innan diskussionen återupptas i frågan måste även yrkandena justeras. 
Efter streck i debatten är beslutat kan inga nya yrkanden väckas. 
Därefter fortsätter debatten enligt talarlistan. När alla som anmält sig 
fått yttra sig går man direkt till beslut. 

P R O P OS ITI O N S - 
O R D N I N G

När debatten är avslutad går mötet till beslut. OBS! Endast de 
beslutsförslag som har yrkats på tas upp till beslut. Glöm alltså inte 
att yrka på ditt förslag, det räcker inte att debattera! De beslutsförslag 
(yrkanden) som har lagts fram ställs mot varandra. Om det finns tre 
eller flera beslutsförslag ger ordförande förslag på propositionsordning 
(beslutsordning). När propositionsordningen godkänts av mötet ställer 
ordföranden yrkandena mot varandra och man röstar på det yrkande 
man föredrar. Det yrkande som vinner ställs slutligen mot avslag. 
Utskottets förslag är alltid huvudförslag (enligt detta mötes förslag 
om beslutsregler). 

ACK L A M ATI O N Normalt tas alla beslut med acklamation. Det betyder att man röstar 
genom att ropa ”ja” när det beslutsförslag man föredrar läses upp. 
Ordförande uppskattar vilket förslag som har fått flest ”ja” och säger till 
exempel: ”Jag finner att mötet har beslutat i enlighet med förslag A”.

VOTE R I N G Om man tycker att ordförande har fel i sin slutsats ovan kan 
man begära votering, vilket man gör genom att ropa ”votering”. 
Ordförande ställer då samma fråga som tidigare, men istället för att 
ropa ”ja” använder man mötessystemet för att rösta. Resultatet av 
omröstningen, inklusive hur många som röstat på respektive alternativ 
visas därefter på skärmen i plenum.
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S LU TE N  
O M R ÖS TN I N G

Normalt är omröstning öppen, som i de två stegen ovan. Om man av 
någon anledning inte vill att alla ska skylta med vilken åsikt de står 
för kan man begära sluten omröstning via mötessystemet genom att 
begära ordningsfråga (se ovan). Sluten omröstning är inget som ska 
antas av mötet, utan det räcker att en ledamot begär det för att det 
ska gälla. I en sluten omröstning går det alltså inte att spåra vem som 
röstat på vilket förslag.

R E S E RVATI O N Om man inte är nöjd med ett beslut kan man reservera sig. 
Reservationen ska lämnas skriftligen via meddelandefunktionen 
i mötes systemet innan mötet avslutas. Så här gör du: 1) gå in på 
fliken Föredragnings lista, 2) välj den dagordningspunkt du önskat 
reservera dig mot genom att trycka på den dagordningspunkten, 
3) tryck på knappen ”reservation”, 4) skriv in din reservation och 
tryck ”skicka”. Nu registreras din reservation i systemet och kommer 
med i protokollet.

P ROTO KO LL S - 
A NTE CK N I N G

Den som av någon anledning vill förklara sitt beslut i protokollet kan 
lämna in en protokollsanteckning. Det kan man göra om man vill ge 
uttryck för en delvis avvikande mening eller att det i protokollet ska 
stå en förklaring till ens röst trots att man deltar i beslutet, och inte 
reserverar sig. Protokollsanteckningen ska lämnas in skriftligen via 
meddelandefunktionen i mötessystemet före mötets avslutande.

G O LV N O M I N E R I N G Golvnominering betyder att du vill föreslå en annan kandidat än de 
personer som är valberedningens förslag. Personen du vill nominera 
måste vara tillfrågad och ha accepterat nomineringen. När mötes
ordföranden säger att det är öppet för golvnominering, begär du ordet 
och berättar om den person du vill föreslå som motkandidat. Samtliga 
golvnomineringar kommer sedan sammanställas och finnas tillgängliga 
via mötessystemet.

Fullmäktige 
är förbundets 

högsta 
beslutande 

organ
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Jusek är akademikerförbundet för jurister, ekonomer, ITakademiker, personalvetare, kommunikatörer och 
samhällsvetare. Med fler än 88 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden för akademiker. Jusek är 
medlem i Saco och partipolitiskt obundet.
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