
  

 

 

 

 

 

 
Observera att denna behandlingsordning är preliminär. Presidiet kan komma att 
föreslå förändringar under pågående möte 

09.00  Fantåg & sång 
Årsmötets öppnande 
Parentation 
Val av mötesfunktionärer 
Val av redaktionsutskott 
Fastställande av dagordning 
Fastställande av röstlängd 
Fastställande av behandlings-, arbets- och valordning 

 
09.30 Dialogbord öppnar i Hjärtat  

 
Styrelsens verksamhetsberättelse   
Kommunfullmäktigegruppens rapport  
Landstingsfullmäktigegruppens rapport 

 Stiftsfullmäktigegruppens rapport   
Riksdagsgruppens rapport    
Granskningsutskottets rapport 
Kommentarer från respektive grupper (riksdag, kommun, stift mfl) 
Styrelsens ekonomiska rapport  
 Revisorernas berättelse 
Fråga om ansvarsfrihet 
 

 
10.00 Val av en ordförande (2 år) 

Val av en ordinarie styrelseledamot tillika studieledare, 2 år 
Val av fyra ordinarie ledamöter i styrelsen, 2 år 



 

  

Val av en ordinarie styrelseledamot (fyllnadsval), 1 år 
Val av 15 direktvalda ledamöter i representantskapet, 1 år 
Val av tre ordinarie revisorer, varav en sammankallande, 1 år 
Val av fyra ordinarie fanbärare, 1 år 
Val av sju ordinarie ledamöter till granskningsutskottet, varav en 
sammankallande, 1 år 

 
11.00 Dialogborden stängs 

 
11.00 Gästerna har ordet: Mikael Damberg, partistyrelsens gäst  
 

Val av nio ersättare i styrelsen, 1 år 
Val av tre revisorsersättare, 1 år 
Val av sju ersättare för fanbärare, 1 år 
Val av sju ersättare till granskningsutskottet, 1 år 
Val av valberedning, sju ordinarie och sju ersättare, varav en 
sammankallande, 1 år 
Val av valberedning för framtagande av listor varav en sammankallade, 
1 år 

 
12.00  Lunch 
 
13.00 Förhandlingar forts.  
 
14.00 Behandling av motioner och styrelsens utlåtande  
  
16.00 Framtidsprogrammet 
 
17.00 Beslut om organisationsplan  
  
17.45 Internationalen unisont  
 
18.00 Årsmötet avslutas 
 
 
18.00/19.00 Årsmötesfest! 
 

 

  



 

  

 

Bandiera Rossa 

Svensk text: Gösta Åberg, 1970 

 

Framåt kamrater, till uppror manar 
vår röda fana, vår röda fana. 
Framåt kamrater, till uppror manar 
vår röda fana som segern ger. 

Röda fanan ska mot seger gå! 
Röda fanan den ska segern nå! 
Röda fanan ska mot seger gå! 
Leve socialismen, leve friheten! 

För alla utsugnas stora skara 
ska röda fanan signalen vara. 
O proletärer, stå upp och kämpa, 
vår röda fana ska seger ge. 

Röda fanan ska mot seger gå! 
Röda fanan den ska segern nå! 
Röda fanan ska mot seger gå! 
Arbetets frukter åt dem som arbetar! 

På land, till sjöss, i gruvor och fabriker – 
du som har hoppet, som aldrig sviker, 
håll dig beredd för revoltens timma! 
Vår röda fana ska seger ge. 

Röda fanan ska mot seger gå! 
Röda fanan den ska segern nå! 
Röda fanan ska mot seger gå! 
Socialismen är den sanna friheten! 

Ej fiendskap, inga gränser mera 
ska hindra oss, vi ska trimfera. 
O socialister, stå upp och kämpa, 
vår röda fana ska mot seger gå. 

Röda fanan ska mot seger gå! 
Röda fanan den ska segern nå! 
Röda fanan ska mot seger gå! 
Med socialismen för freden och friheten! 



 

  

 

Svensk text: Henrik Menander  
Musik: Pierre Degeyter 

Upp trälar uti alla stater, 
som hungern bojor lagt uppå. 
Det dånar uti rättens krater, 
snart ska utbrottets timma slå. 
Störtas skall det gamla snart i gruset. 
Slav stig upp för att slå dig fri! 
Från mörkret stiga vi mot ljuset, 
från intet allt vi vilja bli. 

Upp till kamp emot kvalen 
Sista striden det är, 
ty Internationalen 
åt alla lycka bär 

Arbetare, i stad på landet 
en gång skall jorden bliva vår. 
När fast vi knyta syskonsbandet, 
då lättingen ej råda får. 
Många rovdjur på vårt blod sig mätta, 
men när vi nu till vårt försvar 
en dag en gräns för dessa sätta 
skall solen stråla mera klar! 

Upp till kamp emot kvalen 
Sista striden det är, 
ty Internationalen 
åt alla lycka bär 

 


