SFS söker tio torgfunktionärer till
SFS fullmäktige
SFS fullmäktige (SFSFUM) hålls i Östersund 3-5 maj 2019. SFSFUM
strävar efter att vara ett jämlikt möte där alla deltagare upplever att de
har samma förutsättningar att delta och påverka. För att bidra till ett
jämlikt och tillgängligt möte söker vi tio torgfunktionärer som kan bidra
till att skapa bra och öppna diskussioner på åsiktstorgen.
SFSFUM arbetar med så kallade åsiktstorg, där alla inkomna
propositioner och motioner behandlas. Åsiktstorget är ett
diskussionsforum som pågår när själva fullmäktigemötet har paus. Där
kan delegaterna förhandla med varandra, få information och ställa
frågor till de som har skrivit en viss proposition/motion. Delegaterna kan
även skriva yrkanden till de inkomna propositionerna/ motionerna. För
att åsiktstorget ska fungera på ett både effektivt och inkluderande sätt
behövs torgfunktionärer, som kan förklara upplägget och vara
behjälpliga för delegaterna. Likaså fyller torgfunktionärerna en viktig
funktion för själva stämningen på åsiktstorget. Hur vi ska bemöta
varandra på ett bra sätt, trots olika åsikter och viljor.
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Hjälpa delegaterna att orientera sig: Som torgfunktionär bör
du ha en allmän överblick över vilka frågor som hanteras på
fullmäktige och var på torget de hanteras. Det handlar både om
att kunna guida delegaterna till rätt plats och att kunna sätta de
frågor du har hand om i ett sammanhang, till exempel: ”På den
här torgplatsen hanteras SFS arbete med verksamhetsplanen frågor som rör budgeten hanteras på torgplatsen där borta.”
Vara neutral: Ditt uppdrag är att möjliggöra åsiktstorget, inte
att själv delta i debatter, lägga dig i förhandlingar eller ta
ställning för/mot förslag. Detta är helt avgörande för att
åsiktstorget ska fylla sin funktion för fullmäktige.
Hjälpa till med yrkanden: Som torgfunktionär ska du vara
behjälplig med att svara på frågor om yrkanden, såsom att
yrkandena är “tekniskt korrekta” och uppfyller formalia i
förhållande till vårt digitala mötesverktyg VoteIT.
Uppmana till konstruktiv diskussion: Som torgfunktionär
måste du lägga dina egna åsikter åt sidan för att snarare
uppmana och skapa strukturer för att diskussionen är schysst.
Detta kan sammanfattas som uppmuntran/uppmaningar att: Alla
som vill kommer till tals, får tala till punkt. Att argumentationen
är hövlig och relevant och att härskartekniker undviks. Att
diskussionsringen (en cirkel med stolar) vid behov är uppställd så
att alla ser varandra. Att diskussionen har en god och

•

uppmuntrande ton, det vill säga att folk undviker att exempelvis
sucka eller himla med ögonen.
Skriva torgprotokoll: När åsiktstorgen är avslutade skriver
torgfunktionärerna ett torgprotokoll där de lyfter de förslag som
fått majoritet och skriver vilka som inte har fått det.

En av torgfunktionärerna är torgchef. Som torgchef ansvarar du för att
fördela arbetet och att leda gruppen. Är du som söker intresserad av
denna position, skriv det i ansökan. För detta uppdrag kommer det
läggas vikt vid att du är van att leda grupper och du får gärna ha
erfarenhet från åsiktstorg sedan tidigare.
SFS står för resan till SFSFUM, samt kost och logi.
Innan SFSFUM kommer det genomföras en genomgång av uppdraget
och VoteIt i Stockholm eller Östersund. Datum för detta är ännu inte
satt och anpassas i så stor utsträckning som möjligt efter när de som är
valda kan deltaga.
Vill du vara torgfunktionär under SFSFUM eller känner du någon som
du tror skulle passa bra för uppdraget? Personerna behöver inte ha
någon erfarenhet från kårvärlden, men det är bra om de som söker eller
nomineras har erfarenhet från årsmöten. Stor vikt läggs vid personens
tidigare erfarenheter med att arbeta med liknande uppgifter på möten.
Deadline för ansökan är 21 februari.
För frågor och mer info kontakta: daniel.lindblom@sfs.se
Ansökningar skickas till studrep@sfs.se Märk mailet med rubriken: Ansökan
funktionär SFSFUM 2019: Torgfunktionär
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