Program
RIKSDAG
Motioner, utskott,
plenardebatt och
röstning

FREDAG 4 MAJ

LÖRDAG 5 MAJ

15.00–18.00
Utskottsmöte,
övergripande
ffBergmannen

UTSKOTTSMÖTEN

15.00–18.00
Utskottsmöte, ekonomi
och gröna jobb
ffSpelbomskan
17.00
Motionsutställning
öppnar
ffStora hörsalens foajé,
plan 5

PLENARDEBATT

08.30–10.30
Transport
ffBergmannen

09.00–10.30
Mat och jordbruk
ffSödra huset, D 320

08.30–12.30
Övergripande
ffSödra huset, E 306

09.00–10.30
Skog mark och vatten,
vid behov även
11.30 – 12.30
ffKungsstenen

08.30–12.30
Ekonomi och gröna jobb
ffSödra huset, E 319
08.30–10.00
Energi
ffSpelbomskan
09.00–10.30
Utbildning
ffSödra huset, D 315

09.00–12.30
Stad och land,
ffMimer
09.00–10.30
Global rättvisa
ffPolstjärnan
11.00–12.30
Livsstil
ffPolstjärnan

Halva hörsalen,
höger. Debatt om
motionerna uppdelat
i fyra block

17.15–18.45
BLOCK 3 Skog – mark –
vatten, Mat – jordbruk,
och Stad – land

13.45–14.00
Kören Trots allt

18.45–20.15
BLOCK 4 Global rättvisa,
Energi, och Utbildning

14.00–14.15
Introduktion

20.15–20.30
Avslutning

14.15–15.45
BLOCK 1 Övergripande 1,
Övergripande 2 och
Ekonomi och gröna jobb
15.45–17.15
BLOCK 2 Transport 1,
Transport 2 och Livsstil

MAT & FIKA

Lördag
09.30
Kaffe/te
ffPlan 4 och 5
i Aula Magna

12.30–13.30
Lunch, vegansallad
med bröd, vatten
ffAllhuset
15.00
Kaffe/te

Söndag
08.30
Kaffe/te
ffPlan 4 och 5
i Aula Magna
11.30–12.30
Lunch, wrap, vatten
Kaffe/te på maten
ffAllhuset

FORTS.

➞

MOTIONSUTSTÄLLNING
Alla inlämnade motioner visas på en skärm
utställning i galleriet på plan 5. Motionsutställ
ningen vill inbjuda deltagarna till en överblick,
sätta sig in i motioner och föra samtal. Motio
nerna finns också i några referensexemplar
vid motionsutställningen. Motionerna är
indelade efter utskott och ä
 mnesområden.
Motionerna kommer även att finnas under
förmiddagens utskottsmöten. De finns även
på hemsidan. Att vara påläst innan rekom
menderas.
UTSKOTTSMÖTEN
Utskotten är Klimatriksdagens arbetsgrupper
som har ansvar för de motioner som lämnats
in under respektive ämnesområde. Utskotten
kommer ha öppna möten i seminarieform
där de ger en bakgrund till ämnesområdet,
sammanfattar sitt arbete och motionerna
som kommit in, samt inbjuder till diskussion.
Det går inte att lägga ändringsförslag på
inlämnade motioner. Deltagarna ombeds
prioritera 3–5 motioner som föreslås tas upp
för diskussion på eftermiddagens plenarde
batt. Dessa markeras som rekommenderade
motioner. De läggs också upp på hemsidan.
PLENARDEBATT
Plenardebattens syfte är att inbjuda till korta
inlägg från deltagare och motionärer om
inlämnade motioner och klimatpolitiken. Det
tas inga beslut kring motionerna under debat
ten. Debatten delas in i fyra block på vardera
en och en halv timma kring tre utskottsom
råden eller teman per block. Varje utskott
kommer att inbjuda till debatt kring 3–5
motioner som har rekommenderats under
förmiddagens utskottsmöten. Inga pauser är
inlagda i schemat. Man kan begära ordet på
vilken motion som helst, men tiden får avgöra
antal talare och talartid, något som beslutas
av presidiet.
RÖSTNING PÅ MOTIONER kommer inte att ske

under debatten, utan individuellt via webverk
tyget VoteIT från fredag kl 18.00 till söndag kl
10.00. Röstningsresultatet med de tolv mest
prioriterade motionerna kommer att tillkän
nages under avslutningsceremonin söndag
efter lunch.
DEBATTEN LEDS AV ett mötespresidium med
två ordförande i taget. Inlägg från talarstolen
kan anmälas en timme i förväg, och under
debattens gång. Ordet begärs via en “begär
ordet”-lapp som lämnas till presidiet eller
bisittare.
MEDVERKANDE MÖTESORDFÖRANDEN: Stellan

Hamrin, Lina Hjorth Warlenius, Kristin Lilie
qvist, Margareta Olofsson, Yngve Sundblad,
Christian Valtersson, samtliga med erfarenhet
från folkrörelser och politik. Teknisk konsult
för röstning och plenardebatt: Robin Harm
Oredsson, VoteIT.

RÖSTNING
Röstning är öppen från fredag 4 maj kl 18.00
till söndag 6 maj kl 10.00. Röstningen sker
individuellt via ett webbaserat verktyg, VoteIT.
Röstningen är inte platsberoende. Tillgång
till egen laptop eller padda rekommenderas,
smartphone kan användas via nätet men
tar längre tid. Hjälp och råd finns att få vid
receptionen där ett särskilt röstningsbord
finns med ett par datorer och support. Alla
röstberättigade får särskild information med
inloggningsuppgift från administratören för
VoteIT. Under hela röstningsperioden går det
att ändra sitt val. Välj då den omröstning du
vill korrigera och gör ändringar.
FÖR ATT RÖSTA får man ett mejl från mejl
adressen Klimatriksdagen VoteIT som ej går
att svara på. Man inbjuds till mötet Omröst
ning Klimatriksdagens motioner. Klicka på
länken som anges i mejlet och registrera
dig med valt användarID och lösenord. Den
som tidigare deltagit i VoteITs Dialogforum
använder samma användarID och lösenord.
Registrering innan 4 maj rekommenderas.
RÖSTNINGEN ÄR UPPLAGD efter 12 ämnesom
råden (utskotten Övergripande och Transport
har delats upp i två ämnesområden vardera.)
Efter att man tryckt på fliken Omröstningar
kommer 12 olika omröstningar att finnas
tillgängliga.
MAN KAN RÖSTA PÅ samtliga motioner och
det är fritt att rösta på hur många motioner
man vill. Röstningsmetoden som används är
en rangordningsmetod vid namn Schulzeme
toden. När du röstar fyller du i mellan 1 och 5
stjärnor på de motioner som du vill rösta på.
Ju bättre en motion är, ju högre antal stjärnor
ges. Du kan även avstå från att rösta på en
motion, då får den motionen noll stjärnor.
De motioner som får flest antal stjärnor inom
varje ämnesområde rangordnas högst i det
ämnesområdet. När omröstningen avslutats
har vi ett resultat med en vinnande motion i
varje ämnesområde, totalt 12 motioner. Vid
lika resultat tas båda motionerna med.

RÖSTRÄTT OCH TALARRÄTT
Rätt att rösta har samtliga som anmält sig till
Klimatriksdagen som deltagare, motionärer,
volontärer, eller är medlemmar i föreningen
Klimatriksdagen. Om du inte fått mejl med
inloggningsuppgift och information om röst
ning, anmäl i receptionen. Om du köper en
dagbiljett och vill rösta, anmäl i receptionen.
Om du ute i landet deltar i omröstningen och
har frågor, kontakta: info@klimatriksdagen.se.
BERÄTTIGADE att göra inlägg i plenardebatten
är samtliga som loggat in sig till webverktyget
VoteIT, som används både för röstning och
plenardebatt.

