Dagordningens punkt 8
Preliminär ARBETSORDNING

för SABOs trettiofjärde kongress den 24-25 april 2019 i Örebro
Onsdagen den 24 april

Conventum, Örebro

8.00 – 10.00
10.00 – 12.00

Registrering för ombud & funktionärer
Registrering för observatörer & gäster

08.30 - 09.30

Valberedningen sammanträder

10.00 – 11.40

Gruppmöten för kongressen

11.45 – 12.15

Valberedningen sammanträder

11.45 – 12.15

Möte mellan styrelsens presidium och
kongresspresidiet

12.00 - 13.00

Lunch

13.00 – 13.20

Invigning

13.20 – 14.00

Värdföretag hälsar välkommen och presenterar
bolaget och verksamheten, kongressen invigs

14.00 – 14.45

Dagordningens punkter

14.45 – 15.15

Kaffe

15.15 – 16.15

Per Bolund, finansmarknads- och bostadsminister

16.15 – 16.55

Dagordningens punkter

17.00 -

Incheckning på hotell

17.00 - 17.30

Utskottssammanträden

19.00

Kongressmiddag

Torsdagen den 25 april
08.30 – 12.00

Studiebesök

12.00 – 12.55

Lunch

12.55 – 13.00

Allmännyttan – lika viktig nu som då
kort film

13.00 – 13.15

Positiv utveckling i Gårdsten – Michael Pirosanto, VD
Gårdstensbostäder

13.15 - 14.30

Dagordningens punkter, fortsättning

14.30 - 15.00

Avslutning, avtackning av kongresspresidium, avgående
styrelseledamöter m fl

15.00

Kaffe
Konstituerande styrelsemöte

Övrigt

Yrkanden
Ordet begärs elektroniskt via läsplattor. På dessa skrivs även alla förslag till beslut in. För
att kunna begära ordet behöver man vara inloggad via sin läsplatta. Förslagen bör lämnas
så tidigt som möjligt under kongressen.
Talartid
Tiden för varje talare, utom för föredragande, är begränsad till tre minuter om kongressen
inte beslutar annat. Varje ombud har möjlighet att göra två inlägg per beslutsärende. Sedan
debatten förklarats avslutad eller propositionsordning beslutats får inga ytterligare förslag
framläggas.
Omröstningar
Omröstningar sker genom acklamation, såvida kongressen ej beslutar annat. Personval sker
genom sluten omröstning om inte kongressen enhälligt beslutar att omröstningen ska vara
öppen. Omröstning sker via läsplattor. Reservationer ska avges skriftligt och i anslutning
till det beslut som avses. Reservationen ska undertecknas med namn och parti.
Kongressen föreslås besluta
att godkänna arbetsordningen

