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Dagsschema för FN-rollspel
Dag 1:
Summering:
1. Närvarokontroll i generalförsamlingen.
2. Delegaterna fortsätter till sina utskottsmöten.
3. Obligatoriska inledningstal i utskotten.
4. Formell debatt. (+ informella möten)
5. Inlämning av resolutioner.
6. Resolutionsdebatt.
7. Omröstning av framtagna resolutioner.
Första dagen av FN rollspelet inleds med att alla delegater samlas i generalförsamlingen. Där
hålls först en närvarokontroll, samt ett inledande tal av presidiet. Efter närvarokontrollen
kommer dagen övergå i utskottsmöten. Utskottsmötena leds av en medlem ur presidiet, och
kommer även det inledas med en närvarokontroll. Efter närvarokontrollen kommer ordföranden även presentera hur många röster som krävs för att uppnå enkel majoritet vid omröstning.
Närvarokontrollen kommer sedan att följas av inledningstal, som är obligatoriska för alla delegationer. Inledningstalen får inte överskrida en minut, och skall delge övriga delegater nationens ståndpunkt i frågan.
Efter inledningstalen fortsätter dagen med formell debatt, där utskottsfrågan skall debatteras
i talarstolen. Den formella debatten kommer avbrytas av de informella mötena, där delegationerna bedriver så kallad lobbyverksamhet och arbetar fram resolutioner. Dessa resolutioner
kommer sedan att lämnas in till utskottsordföranden(hur finns i handboken), och mötet
kommer övergå i resolutionsdebatt, där delegationerna debatterar för eller emot de inlämnade resolutionerna.
Dagen avslutas sedan med omröstning av resolutionerna. Om utskottsfrågan skall upp i generalförsamlingen, kommer de resolutioner som röstas igenom vid denna omröstning att tas
upp till debatt i generalförsamlingen. De utskottsfrågor som inte ska diskuteras i generalförsamlingen kommer endast röstas igenom i utskotten.
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Dag 2:
Summering:
1. Närvarokontroll i generalförsamlingen.
2. Resolutionsdebatt och omröstning i utskottsfrågorna.
3. Inledningstal Israel/Palestina-frågan.
(4. Formell debatt)

Andra dagen inleds på samma sätt som första, med närvarokontroll samt ett inledande tal av
presidiet. Efter närvarokontrollen anges också röstningsmajoritet, alltså hur många röster
som krävs för enkel majoritet.
Närvarokontrollen följs sedan av att utskottsfrågorna en och en ska debatteras och röstas om.
Resolutionerna som dag ett röstats igenom i utskotten ska upp till debatt, där en av sponsorerna först ska presentera resolutionen. Sedan tillfrågar presidiet generalförsamlingen vem
som önskar debattera för respektive emot. Efter avslutad debatt kommer omröstning i frågan
ske, där varje delegation måste avlägga en röst i alla frågor. Proceduren kommer sedan upprepas med respektive resolution.
Efter resolutionsdebatterna kommer generalförsamlingen övergå till att behandla huvudfrågan, Israel/Palestina konflikten. Precis som i utskotten kommer arbetet inledas med att delegationerna håller inledningsanföranden. (Dock är dessa inte obligatoriska i generalförsamlingen.)
Om tid finns efter inledningstalens slut, övergår generalförsamlingen i formell debatt.
Dag tre:
Summering:
1. Närvarokontroll i generalförsamlingen.
2. Formell debatt. (+ informella möten)
3. Inlämning av resolutioner.
4. Resolutionsdebatt.
5. Presentation av resolutionen följd av omröstning.
6. Prisutdelning samt avslutningstal.
Sista dagen inleds på samma sätt som tidigare med en närvarokontroll, där även omröstningsmajoritet anges.
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Dagen fortsätter sedan med formell debatt, där Israel/Palestina frågan skall debatteras genom
formella tal. Under denna tid kommer också informella möten att ske, för att delegationerna
ska kunna arbeta fram resolutioner.
Framtagna resolutioner lämnas sedan in i tid till presidiet, och dagen övergår i resolutionsdebatt, där de inlämnade resolutionerna ska debatteras.
Efter resolutionsdebatten ska resolutionerna presenteras och röstas om. Avklarad omröstning följs sedan av en prisutdelning, och presidiets avslutande tack!

Om frågor uppstår, kan dessa ställas till presidiet eller ansvarig lärare.
Presidiet nås på facebook eller via mail på:
Samhällsspelet: spresidiet2013@gmail.com
Ekonomispelet: efnrollspelet13@gmail.com
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