ALLMÄNNA HANDLINGAR
FOLKTINGETS EXTRA SESSION 2021

FÖREDRAGNINGSLISTA
vid Svenska Finlands folktings extra session tisdagen den 24 augusti 2021 på Folktingets kansli,
Snellmansgatan 13A, Helsingfors och via den digitala plattformen Zoom med början klockan 12.

1§
Öppnandet av sessionen

c) Därtill föreslås att också ordförandena för Folktingets
utskott beviljas yttranderätt vid sessionen.

Folktingets ordförande Sandra Bergqvist öppnar sessionen.

BESLUT:

2§
Sessionens stadgeenliga sammankallande och
beslutsförhet
Enligt 7 § i Folktingets stadgar ska kallelsen till ordinarie
och extra session sändas till ledamöterna senast femton
dagar före sessionen. Kallelse till extra session, som ingår
som bilaga 1, har sänts till folktingsledamöterna per e-post
den 29 juni 2021.
FÖRSLAG: Sessionen konstateras vara stadgeenligt sammankallad och beslutför.

4§
Sessionens föredragningslista
och regler för sessionsarbetet
Kommunalvalet flyttades på grund av coronapandemin
till den 13 juni vilket även påverkade Folktingets session
och val av ny styrelse och antalet fasta utskott samt antalet
medlemmar och personliga ersättare i dem. På styrelsens
förslag beslöt Folktingets session 23.4.2021 att behandla
dessa ärenden vid en extra session. Enligt 6 § i Folktingets
stadgar ska sessionen och med beslut från sessionen
23.4.2021 ska den extra sessionen:

BESLUT:

3§
Konstaterande av närvaro och rösträtt
Varje folktingsledamot har yttrande-, förslags- och
rösträtt.
I enlighet med 5 § i lagen om Svenska Finlands folkting
(1331/2003) och 5 § i stadgarna fattas besluten med majoritetsbeslut. Vid lika röstetal avgör ordförandes röst utom
vid val, då valet avgörs genom lottning. För beslut som
gäller ändring av stadgarna krävs minst två tredjedelars
majoritet av rösterna.
Enligt 8 § punkt 2 i stadgarna har Folktingets styrelseledamöter och deras ersättare, svenskspråkiga medlemmar
av statsrådet och riksdagen liksom Finlands svenskspråkiga europarlamentariker samt Folktingets folktingssekreterare och övriga ombudsmän rätt att delta i sessionen och
yttra sig, utan rösträtt.
Enligt 8 § punkt 3 i stadgarna är sessionen offentlig om
inte sessionen beslutar annorlunda.
Vid namnuppropet antecknades     folktingsledamöter.
FÖRSLAG:
a) Folktingsledamöternas närvaro och rösträtt konstateras.
b) Konstateras att Folktingets styrelseledamöter och
deras ersättare, svenskspråkiga medlemmar av statsrådet och riksdagen liksom Finlands svenskspråkiga
europarlamentariker samt Folktingets folktingssekreterare och övriga ombudsmän har yttranderätt.
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•
•
•

fastställa antalet styrelseledamöter,
välja styrelseledamöter och deras personliga ersättare,
fastställa antalet fasta utskott under den kommande
verksamhetsperioden samt antalet medlemmar och
personliga ersättare i dessa utskott.

Enligt 7 § i stadgarna ska de ärenden som styrelsen vill ta
upp och de ärenden som enligt 6 § i övrigt ska behandlas
nämnas i kallelsen till sessionen.
•

mötes- och valordning godkänd av styrelsen 8.6.2021

I kallelsen som utfärdats den 29 juni 2021 konstateras att
på sessionen behandlas mötes- och valordning, fastställandet av antalet styrelseledamöter, val av styrelseledamöter och deras personliga ersättare, fastställandet av
antalet fasta utskott under den kommande verksamhetsperioden samt antalet medlemmar och personliga
ersättare i dessa utskott samt resolution. Regler för sessionsarbetet ingår som bilaga 2.

4.1. Föredragningslistan godkänns
FÖRSLAG: Sessionen godkänner föredragningslistan.
BESLUT:

4.2. Regler för sessionsarbetet
FÖRSLAG: Sessionen godkänner reglerna för sessionsarbetet, bilaga 2.
BESLUT:
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5§
Sessionens konstituering
Enligt 8 § i stadgarna väljer Folktinget vid varje session ett
presidium som består av en talman och två vice talmän.
Presidiet leder arbetet på sessionen.

5.1. Val av talmän för sessionen
FÖRSLAG: Sessionen väljer talman och två vice talmän.
BESLUT:
Till talman väljs
Till I vice talman väljs
Till II vice talman väljs

5.2. Meddelande om sekreterare för sessionen
Talmannen meddelar att följande personer fungerar som
sekreterare för sessionen.
FÖRSLAG:
a) Folktingssekreterare Christina Gestrin
b) Biträdande folktingssekreterare Camilla Grundström

BESLUT:

7§
Tillsättande av utskott på sessionen
Enligt 9 § i stadgarna tillsätter sessionen nödvändiga
utskott. Utskotten består av ordförande och åtta medlemmar om sessionen inte beslutar annorlunda. Utskotten
kan höra sakkunniga.

7.1 Valutskott
avger yttrande om:
• fastställande av antalet styrelseledamöter
• val av styrelseordförande
• val av två vice ordförande för styrelsen
• val av styrelsemedlemmar och deras personliga ersättare
• fastställande av antalet fasta utskott under den kommande verksamhetsperioden samt antalet medlemmar och personliga ersättare i dessa utskott

BESLUT:

FÖRSLAG: Sessionen väljer medlemmar i valutskottet och
utser ordförande.

5.3. Protokolljustering

BESLUT: Sessionen valde följande personer till valutskottet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

FÖRSLAG: Talmännen justerar protokollet.
BESLUT:

5.4. Val av rösträknare
FÖRSLAG: Sessionen väljer två rösträknare.
BESLUT:

Till valutskottets ordförande utsågs:

6§
Nomineringsdebatt
Enligt 7 § i lagen om Svenska Finlands folkting har
Folktinget en styrelse som består av en ordförande, två
viceordförande samt minst 5 och högst 15 medlemmar
samt personliga ersättare för dessa. Styrelsen väljs vartannat år. Den nu sittande styrelsen valdes år 2019. Styrelsens
mandatperiod upphör när den session som följande gång
besluter om val av styrelse avslutas. På grund av att kommunalvalet flyttades beslöt sessionen 23.4.2021 att en ny
styrelse väljs på en extra session som ordnas efter att kommunalvalet hållits och ett nytt folkting utsetts. Styrelsen
fastslog tidpunkten till 24.8.
Nomineringen av kandidater till folktingsstyrelsen
pågår till klockan 14 torsdagen den 19 augusti 2021. Nomineringsdebatt av kandidater till folktingsstyrelsen.
FÖRSLAG: Nomineringarna antecknas för kännedom
som vägkost åt valutskottet. Samtidigt konstateras att
valutskottet har rätt att föreslå andra kandidater.
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7.2 Resolutionsutskott
bereder resolutionen.
FÖRSLAG: Sessionen väljer medlemmar i resolutionsutskottet och utser ordförande. Som sekreterare föreslås
Anna Jungner-Nordgren.
BESLUT: Sessionen valde följande personer till resolutionsutskottet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Till resolutionsutskottets ordförande utsågs:
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Till resolutionsutskottets sekreterare utsågs:

8§
Remissdebatter
8.1 Det allmänpolitiska läget

9.5 Fastställa antalet fasta utskott under den
kommande verksamhetsperioden samt
antalet medlemmar och personliga ersättare i
dessa utskott
Ordföranden för valutskottet föredrar utskottets förslag
till antalet fasta utskott under den kommande verksamhetsperioden samt antalet medlemmar i dessa utskott.
Diskussion om utskottets förslag.

Inledning av Folktingets ordförande Sandra Bergqvist.
FÖRSLAG: Valutskottets förslag godkänns.
FÖRSLAG: Sessionen antecknar diskussionen för kännedom samt remitterar de förslag som framkommit under
diskussionen till resolutionsutskottet.
BESLUT:

9§
Behandling av valutskottets ärenden
9.1 Fastställa antalet styrelseledamöter

BESLUT:

10 §
Behandling av resolutionsutskottets ärenden
Ordföranden för resolutionsutskottet föredrar utskottets
förslag till resolution. Diskussion om utskottets förslag.
FÖRSLAG: Resolutionsutskottets förslag godkänns.

Ordföranden för valutskottet föredrar utskottets förslag
till antal styrelseledamöter. Diskussion om utskottets
förslag.

BESLUT:

FÖRSLAG: Valutskottets förslag godkänns.

11 §
Sessionen avslutas

BESLUT:

Sessionen avslutas cirka klockan 14

9.2 Val av styrelseordförande
Ordföranden för valutskottet föredrar utskottets förslag
till styrelseordförande. Diskussion om utskottets förslag.
FÖRSLAG: Valutskottets förslag godkänns.
BESLUT:

9.3 Val av två vice ordförande
Ordföranden för valutskottet föredrar utskottets förslag
till två vice ordförande. Diskussion om utskottets förslag.
FÖRSLAG: Valutskottets förslag godkänns.
BESLUT:

9.4 Val av styrelseledamöter och ersättare
Ordföranden för valutskottet föredrar utskottets förslag
till styrelseledamöter och ersättare. Diskussion om
utskottets förslag.
		
FÖRSLAG: Valutskottets förslag godkänns.
BESLUT:
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BILAGA 1

KALLELSE
Härmed sammankallas Svenska Finlands folkting till extra session (stadgan 7 §)
den 24 augusti 2021 kl. 12-14 på Folktingets kansli, Snellmansgatan 13A, Helsingfors.
Folktingets styrelse beslutade på sitt möte den 8 juni att uppmana alla att delta i
sessionen digitalt via Zoom på grund av den rådande pandemin.
På
•
•
•
•
•

sessionen behandlas:
fastställande av antalet styrelseledamöter,
val av styrelseledamöter och deras personliga ersättare,
fastställande av antalet fasta utskott under den kommande verksamhetsperioden
samt antalet medlemmar och ersättare i dessa utskott,
mötes- och valordning godkänd av styrelsen 8.6.2021,
övriga ärenden som nämns i kallelsen

Föredragningslistan till den extra sessionen är bifogad till e-postkallelsen. Handlingar
från den ordinarie sessionen finns här.
Du kan kontakta Folktingets kansli om du vill ha föredragningslistan i pappersformat
per post.
Anmälan till sessionen sker via https://folktinget.agendan.fi. Möjliga omröstningar
under mötet sker via det här systemet.
Zoom är en videokonferenstjänst. Du kan ansluta till ett Zoom-möte från webbläsare,
videokonferenssystem, Zoom-app och telefon. Zoom fungerar bäst och du laddar ner
Zoom-appen till din dator, surfplatta eller smarttelefon.
Ladda ner appen här: https://zoom.us/download
Du kan också vara i kontakt med Stina Heikkilä (tfn 0401452288) om du behöver hjälp.
Testa ljud och bild i god tid innan sessionsdagen.
Jag önskar dig en riktigt skön sommar och ser fram emot att få inleda det viktiga
arbetet för svenskan i Finland tillsammans med dig och det nya Folktinget.
Den 25-26 september planerar vi att ordna strategidagar i Åbo för alla förtroendevalda
i Folktinget. Notera det här datumet redan nu, vi sänder mer information i augusti.
Helsingfors den 29 juni 2021
Enligt uppdrag,
Christina Gestrin
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Folktingssekreterare

BILAGA 2

REGLER FÖR DET DIGITALA SESSIONSARBETET
Hur man anmäler sig
Anmälan görs senast en vecka i förväg via länken som nämnts i kallelsen till sessionen.

Hur mötet inleds
Folktingsledamöterna deltar i mötet genom att klicka på länken till det digitala mötet
på plattformen Zoom. När mötet öppnats hålls ett namnupprop för att fastställa antalet
mötesdeltagare och antalet röster.
Sessionskansliet bistår med råd och information i alla frågor som berör sessionsdeltagandet.

Hur man begär ordet
Ordet begärs skriftligen av ordförande i chatten på Zoom. I chatten antecknas eget namn och
parti, samt ärendet (punkten på föredragningslistan) i vilket du begär ordet. Begäran om ordet
inlämnas innan diskussionen i ärendet har förklarats avslutad.
Chatten används enbart för begäran om taltur och understöd samt nominering av talmän.

Hur man yttrar sig
Kom ihåg att sätta på mikrofon och möjlig kamera när du yttrar dig. Den som yttrar sig
presenterar sig med namn och parti. Tiden för inlägg i debatten är högst 3 minuter och för
gruppanföranden 5 minuter.

Hur man gör förslag
Alla förslag (nomineringar undantagna) görs muntligen, efter att man begärt om ordet i chatten.
Dessutom inlämnas förslagen skriftligen till presidiet via chatten. Då man understöder ett förslag
är tillvägagångssättet det samma.

Hur en omröstning går till
För omröstning (även personval) används Agendan-appen och varje ombud får i samband med
omröstningen på mötet en skild inbjudan till sin e-postadress för att kunna rösta. Valhemligheten
garanteras, även om varje ledamot registreras som röstberättigad, och anonymiteten i personval
garanteras.
Plattformens databeskrivning och registerhantering beskrivs närmare här: www.agendan.fi/
databeskrivning

Hur man nominerar
Nomineringen av sessionens talmän görs skriftligen i chatten. Nomineringen av medlemmar till
sessionens utskott och samordningen partierna emellan samt förslag till styrelsemedlemmar och
ersättare sker per e-post till folktinget@folktinget.fi senast 19.8 kl.14.

Remittering av ärende
Alla förslag framförda under mötet remitteras till respektive utskott före slutlig behandling.

Utskottsarbete
Utskottsarbetet under sessionen ordnas genom breakout-rooms i Zoom.
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Modersmålets sång
Text och musik av Johan Fridolf Hagfors
Hur härligt sången klingar på älskat modersmål!
Han tröst i sorgen bringar, han skärper sinnets stål.
Vi hört den sången ljuda i ljuvlig barndomstid,
och en gång skall han bjuda åt oss i graven frid!
Du sköna sång, vårt bästa arv från tidevarv till tidevarv:
ljud högt, ljud fritt från strand till strand i tusen sjöars land!
Vad ädelt fädren tänkte, vad skönt de drömt en gång,
Det allt de åt oss skänkte i modersmålets sång.
Hur våra öden randas den sången är oss kär.
Vår själ i honom andas, vår rikedom han är!
Du sköna sång, vårt bästa arv från tidevarv till tidevarv:
ljud högt, ljud fritt från strand till strand i tusen sjöars land!
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