
 

 

Ordlista – Saco studentråds kongress 
 

Ajournering – att ta en paus i mötet är att ajournera mötet. Pausen ska vara 

tidsbegränsad. 

Arbetsordning – arbetsordningen bestämmer utifrån vilka regler mötet ska hållas. 

Innehåller med andra ord mötesordning för plenum och påverkanstorgen. 

Behörigt utlysande – stadgan säger att kallelsen ska sändas ut till förbunden senast 

fjorton veckor innan kongress. 

Byte av ombud – görs helt enkelt genom att den person som inte längre ska vara 

injusterad ger sitt röstkort till sin efterträdare. Kräver också att man byter namn vid nästa 

justering av röstlängden. 

Föredragningslista – föredragningslistan styr vilka frågor som ska tas upp på kongressen. 

Huvudförslag – det förslag som fått störst stöd på påverkanstorgen. 

Jämka – innebär att till exempel styrelsen kommer överens med en studentsektion som vill 

yrka på en förändring i en proposition om en lydelse. Kan även ske på motioner. 

Justering av röstlängd – detta görs för att man ska veta vilka det är som har rösträtt. De 

som ska vara injusterade, alltså vara aktiva i plenum, ska svara ja då deras namn ropas upp. 

Studentsektionen kan bara ha så många personer injusterade som sektionen har mandat. 

Justerare – kongressen väljer två personer till justerare, tillika rösträknare. Dessa personer 

ska justera det färdiga protokollet. 

Mandat – det antal röster som studentsektionen har under kongressen. Mandat delas ut 

efter antal studentmedlemmar i sektionen. 

Motioner – förslag från studentsektionerna till kongressen lämnas i form av motioner. 

Styrelsen är skyldig att lämna yttrande över alla i tid inkomna motioner. 

Motionssvar – styrelsen är skyldig att lämna yttrande över inkomna motioner. Dessa 

yttranden är vad styrelsen rekommenderar kongressen att besluta. 

Mötesordförande – ordförande för kongressen är mötesordförande. Det kan vara två 

personer som delar på uppgiften. 

Mötespresidium – mötesordförandena och mötessekreterarna utgör mötespresidiet. 

Ombud – de personer som är anmälda med motsvarande antal ombud som mandat enligt 

aktuell mandatfördelning. Studentsektionen kan skicka upp till fem suppleanter som kan 

ersätta ombud vid hela eller delar av mötet. 

Ordningsfråga – under ett möte kan det uppkomma frågor som har med mötets praktiska 

arrangemang att göra och ordningsfråga kan då väckas. Ordningsfråga bryter sakdebatt och 

behandlas direkt. Ordningsfråga kan gälla streck i debatten, talartid, ordningen under mötet 

eller andra organisatoriska frågor. 

Plenum – kongressens mötessal benämns plenum. 

Proposition – förslag från Saco studentråds styrelse lämnas till kongressen i form av 

propositioner. 

Propositionsordning – ordning i vilken yrkanden ska behandlas under möte och föreslås 

av mötesordföranden. 

Protokoll – kongressprotokoll förs i form av beslutsprotokoll. Slutgiltigt protokoll sänds ut 

senast två månader efter mötet. Påverkanstorgsprotokoll fungerar som möteshandling vid 

plenumförhandlingen. Protokollet färdigställs snarast möjligt efter påverkanstorgets 

avslutande. 

Påverkanstorg – rum där du som deltar diskuterar propositioner och motioner. 



 

 

Påverkanstorgsfunktionärer – de personer som arbetar på påverkansstorgen. Dessa 

personer sammanställer påverkanstorgets förslag i enlighet med de diskussioner som förts 

på påverkanstorget. 

Påverkanstorgsprotokoll – består av de förslag som har funnits på torget. 

Replik – när ombud blivit apostroferad, det vill säga blivit tilltalad med namn i sakdebatt i 

plenum kan denne begära replik. Replik ges direkt och bryter talarlistan men ges ofta 

sparsamt och ska hållas mycket kort. Replik ska inte öppna debatt utan bara förtydliga eller 

svara på tilltalet eller påhopp. 

Reservation – om ombud är missnöjd med ett beslut kan denne visa detta genom att 

reservera sig i frågan. 

Röstkort – votering och rösträkning sker med röstkort som ges till ombud när man 

registrerar sig vid ankomst. 

Röstlängd – röstlängden består av alla ombud som har rösträtt under kongressen. 

Röstlängden justeras i sin helhet flera gånger under kongressen. 

Röstprotokoll – om ombud begär ska röstprotokoll upprättas. Då får varje röstande ombud 

avge personlig röst. Röstprotokollet läggs som bilaga till kongressprotokollet. 

Rösträkning – omröstning med hjälp av röstkort, där rösträknarna räknar ombudens 

röstkort för att avgöra vilket förslag som har vunnit. 

Saco studentråds styrelse – styrelsen är verkställande organ för kongressens beslut 

under verksamhetsåret. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande (dessa utgör 

tillsammans Saco studentråds presidium) samt 5-7 ledamöter valda av kongressen. 

Streck i debatten – ordningsfråga som kan väckas av ombud då denne tycker att debatten 

har dragit ut på tiden och börjar gå i cirklar. Efter det att streck i debatten begärts justeras 

yrkandena och de som vill får sätta upp sig på talarlistan. När strecket är satt i debatten kan 

inga fler sätta upp sig på talarlistan. 

Styrelseval – val av Saco studentråds styrelse sker under kongressen. 

Suppleant – ersättare för ordinarie ombud. 

Val av funktionärer till påverkanstorgen – torgfunktionärer till påverkansstorgen väljs 

av kongressen genom ett förslag från Saco studentråds styrelse. Är man intresserad av att 

vara funktionär kan man kontakta styrelsen. 

Val av mötespresidium – i plenum sitter två mötesordförande och två sekreterare. 

Kongressen beslutar om vilka dessa är utifrån ett förslag av Saco studentråds styrelse. 

Val av justeringspersoner – två personer ska väljas till justeringspersoner, tillika 

rösträknare. 

Valberedning – de som administrerar allting inför val av Saco studentråds presidium, 

styrelse samt verksamhetsrevisorer. Valberedningen väljs under kongressen för nästa 

verksamhetsår och består av fem ledamöter. 

Valberedningens förslag – det förslag som valberedningen lägger fram. 

Valutskott – valberedningen bereder inte val av sina efterträdare. Därför väljer kongressen 

ombud som under kongressen arbetar med att bereda val av nästkommande års 

valberedning. 

Verksamhetsrevisor – kongressen väljer två verksamhetsrevisorer. Dessa ska för 

kongressens räkning granska Saco studentråds verksamhet i förhållande till stadgan och 

kongressens beslut för verksamhetsåret utifrån de givna ekonomiska förutsättningarna. 

Votering – omröstning med hjälp av röstkort, där mötesordförande uppskattar vilket förslag 

som har vunnit. Jmf. Rösträkning. 

Yrkande – ett förslag till kongressen att ta ställning till. Bifall eller avslag är de beslutsvägar 

som finns. 



 

 

Övriga ärenden med beslutanderätt – väcks vid kongress. Förslag i något ärende, som 

inte har angetts i kallelsen, kan ärendet behandlas med beslutanderätt, om minst tre 

fjärdedelar av de vid kongressen närvarande och röstberättigade ombuden beslutar om det. 


