Grundläggande orientering för delegater/observatörer
Grattis! Du har utsetts till delegat eller observatör för att representera ditt fackförbund på PSI:s
30:e kongress i Genève.
I det här dokumentet hittar du grundläggande information om dina rättigheter, som till största delen
bygger på två källor: PSI:s stadgar (bilaga 4) och PSI-kongressens arbetsordning.
REGISTRERING
• Vid ankomsten registrerar du dig på PSI:s registreringsdisk på kongressanläggningen, CICG.
• Om er delegation består av mer än en person kan en befullmäktigad person registrera hela
delegationen.
• Registreringsdatum och tider: 28 oktober kl. 12.00 till 19.00 och 29 oktober kl. 8.00 till 17.00.
PLACERING
• Delegater och observatörer sitter tillsammans som en delegation.
• Placeringsplanen kommer att publiceras på olika sätt. Planen kommer att anpassas till de många
deltagarna och till hur möteslokalen är utformad.
• På morgonen på torsdagen den 2 november kommer placeringsplanen att ändras för vissa
delegationer.
DELEGATIONSCHEF
• Varje delegation leds av en ”delegationschef”.
• Om medlemsförbundet endast representeras av en delegat blir han/hon
automatiskt ”delegationschef”.
• Delegationschefen har samma rättigheter som en delegat.
• Vid medlemsomröstningar är det endast delegationschefen som avger fackförbundets röster.
DELEGATER
• Har rösträtt om varje motion som läggs fram.
• Det gör de via det elektroniska röstningssystemet eller genom handuppräckning med
delegaternas kort. Kortet lämnas ut vid registreringen.
KONGRESSREGLER
• Alla kongressförfaranden styrs av kongressens arbetsordning. Utkastet till behandlingsordning
föreslaget av arbetsordningskommittén kommer att antas av kongressen på den första sessionen
och bli slutgiltigt när det antas.
• Arbetsordningskommittén har till uppgift att se över kongressförfarandena. Eventuella ändringar
i behandlingsordningen hanteras av arbetsordningskommittén, som sammanträder dagligen i
slutet av kongressen.
TALA PÅ KONGRESSEN
• Alla delegater har rätt att tala på kongressen.
• De måste följa vissa regler för att få ta ordet: dessa regler finns specificerade i kongressens
arbetsordning. De måste fylla i en ”Begäran om ordet-blankett” och överlämna den till
talarbordet inför avslutandet av föregående session då de har för avsikt att tala. Begäran om
ordet-blanketten delas ut till alla delegater vid registreringen.

•
•

Medlemsförbund som lägger fram ett förslag på en resolution eller ändring uppmuntras att
informera sekretariatet om delegaten som ska tala.
Taltiderna för varje session fastställs i arbetsordningen. Mer information: Arbetsordningen,
paragraf 4.3.

OBSERVATÖRER
• Observerar förfarandena.
• Denna regel upphävs emellertid under vissa omständigheter, som exempelvis under
panelsessionerna, som är öppna för alla kongressdelegater, observatörer och gäster samt PSI:s
personal. Alla deltagares röster väger lika tungt.
FÖRFARANDENA
På kongressen hanteras formella motioner och det är även ett stort forum för debatt och utbyte.
• De formella motionerna som lämnas in för diskussion till och godkännande av kongressen har
genomgått en omfattande samrådsprocess i regionerna och underregionerna i början av 2017.
De är
1. utkastet till handlingsprogrammet 2018–2022 (som är en resolution från styrelsen) och
tillhörande ändringar
2. utkasten till resolutioner och ändringar
3. utkastet till stadgar (också en resolution från styrelsen) och tillhörande ändringar
Eventuella andra resolutioner som godkänts av styrelsen.
• Forumet för debatt kommer att fokusera på en rad olika frågor som rör den offentliga sektorn.
Dessa frågor kommer att presenteras av experttalare under nio interaktiva panelsessioner och
vara öppna för allmän debatt.
• Under sessionerna efter panelerna kommer mötesordföranden på kongressen att presentera de
olika resolutioner som tillhör ämnet. Man kommer att debattera och rösta om resolutionerna.
• Brådskande resolutioner kan endast lämnas in under exceptionella omständigheter, enligt det
som står angivet i stadgarna, bilaga 4, ”Resolutioner”, paragraf f).
VAL
• Kongressen väljer ordförande och generalsekreterare för PSI för den kommande
mandatperioden.
• Både Dave Prentis, PSI:s nuvarande ordförande, och Rosa Pavanelli, PSI:s nuvarande
generalsekreterare, ställer upp för omval utan motkandidater.
• Valet kommer att övervakas av två valförrättare som har utsetts av PSI:s styrelse: Morna
Ballantyne, PSAC, Kanada och Tomio Ishihara, JPSU, Japan.
• Valet kommer inte att ske genom handuppräckning utan genom medlemsomröstning. En
medlemsomröstning tar hänsyn till varje fackförbunds betalda medlemskap under den senaste
kongressperioden.
• Alla handlingar som krävs för medlemsomröstningen kommer att delas ut till delegationschefen
vid registreringen. Endast delegationschefen avger fackförbundets röster.
SPONSRING
• Vissa delegater har nominerats av sina (under)regioner till att få ekonomiskt stöd från PSI i syfte
att stärka demokratin och deltagandet.
• Detta stöd hanteras praktiskt av regionen och underregionen med hjälp av lämplig personal.
• Tider och platser meddelas under plenarsessionerna.
DOKUMENT
Du bör bekanta dig med följande dokument:
• Motioner och ändringar som anges ovan under ”Förfaranden”
• Kongressens behandlingsordning (dagordning)
• Kongressens arbetsordning
• Bilaga 4 i PSI:s stadgar.
Alla handlingar finns här: http://congress.world-psi.org/pop-documents/

