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REGLER FÖR PÅVERKANSTORG 
 
 

Påverkanstorg 
Stämman öppnas. Efter de första punkterna på dagordningen ajourneras stämman och 
påverkanstorget öppnar. På Påverkanstorget finns de flesta på stämman 
förekommande ärenden representerade. Alla närvarande, både delegater och 
observatörer, har rätt att delta i diskussionerna. Distriktsstyrelsen ansvarar för 
bemanningen på respektive station, där 1-2 personer leder diskussioner och ansvarar 
för sammanfattning samt presentation vid förhandling.  

 
 
Regler för stationer 

• Distriktsstyrelsen ansvarar för att lämpade och pålästa personer håller i 
punkterna på stationerna.  

• Alla deltagare på stämman har rätt att lämna ett inlägg. Ett inlägg är ett sätt för 
deltagaren att tydliggöra sina synpunkter. Inlägg behandlas inte under 
beslutsdelen av stämman. 

• Alla delegater har rätt att göra ett eller flera yrkande på en station. Ett yrkande 
är ett sätt för delegaten att förändra den punkten som stationen berör. 
Yrkanden som inte har en koppling till stationens punkt kommer inte tas upp i 
beslutsdelen av stämman. 

• För att ett yrkande ska tas upp i beslutsdelen av stämman, ska det tydligt 
framgå namn och kår på delegaten som gör yrkandet. 

• Det ska framgå tydligt på stationen ifall det är ett inlägg eller ett yrkande som 
skrivs. 

• Yrkande ska kunna finansieras och det är förslagslämnarens ansvar att 
redogöra även för detta. 

• Yrkande skall väckas på påverkanstorg, det är för sent att göra det i 
beslutsfattandet. Då ska det endast fattas beslut. 

• Det är en förutsättning att kårens delegater har en preliminär åsikt när de 
deltar på stämman. 

• För att ett yrkande ska lyftas under beslutsdelen av stämman måste 30 % av 
delegaterna stödja yrkandet innan påverkanstorget stänger. 

 
 
 Allmänna förutsättningar 

• Tidfördelningen mellan påverkanstorg och förhandlingsdelen ska vara ca 80 % 
torg och 20 % förhandling. 

• Stationsansvarig ansvarar för att varje yrkande/inlägg diskuteras med 
förslagslämnaren, allt för att underlätta summering och sammanställning. 


