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KONGRESS 2021



I april 2021 är det äntligen dags för ordinarie partikongress igen, 
denna gång i vackra Göteborg. Förberedelserna är redan i full 
gång och den första viktiga deadlinen närmar sig. Den 31 maj är 
sista dagen för föreningar eller enskilda medlemmar att skicka in 
sina kongressmotioner till partidistriktet. Nu under maj är planen 
därför att genomföra en digital motionsverkstad. För att få fler att 
delta i skrivandet, samt för att bidra till att stärka texterna och för 
att synka nya ideer med redan befintliga initiativ tex i 
partidistriktets styrelse.

KONGRESS 2021



•Göteborg 12 – 16 april 2021

•Kongressmotioner deadline till PD 31 maj 2020

•Kongressmotions- verkstad 28/4 – 31/5 

•Ombudsval dec - jan

KONGRESS 2021



Att genomföra en kongressmotions- verkstad är ert ansvar i varje förening eller gemensamt som krets. 

Bjud in till digital motionsverkstad i Zoom, dit alla skrivarsugna är välkomna att delta. Där är tanken att 

man ska man kunna få feedback på sina ideer och hitta andra partivänner som vill vara med och skriva 

fram din motionside. På partiets hemsida finns en utförligare beskrivning av tidsplanen samt förslag på 

en workshop och hur man kan arrangera dessa möten.

https://socialdemokraternaistockholm.se/vart-parti/socialdemokraterna-i-stockholm/partikongress-

2021/motioner-till-kongressen/

En viktig del av processen handlar sedan om att kommunicera med andra föreningar som skriver inom 

samma teman och samma ideer. På så sätt har du här möjlighet att söka aktivt stöd från andra 

föreningar som vill ställa sig bakom och backa just din motionsidé vilket stärker möjligheterna till 

inflytande. Om du har frågor om Zoom eller hur man arrangerar en motions- workshop så kan du ta 

kontakt med din kretsombudsman.

Kongressombudsval

Dessutom, kopplat till den stundande kongressen så ska vi ju även välja kongressombud. Detta val 

kommer att genomföras under december - januari. Mer information om detta kommer i under sommaren 

när vi vet mer om processen samt när nomineringen öppnar.

Ombudsvalet kommer precis som förra gången att genomföras genom en digital medlemsomröstning i 

programmet EasyVote.

https://socialdemokraternaistockholm.se/vart-parti/socialdemokraterna-i-stockholm/partikongress-2021/motioner-till-kongressen/


POLITIKUTVECKLING



• Politikutveckling

• Ett av de viktigaste verktygen för att uppmuntra till politikutveckling ute i 
föreningarna är våra mötespaket som snabbt blivit en formidabel succe. Ett 
mötespaket består av ett politiskt tema, ett studiematerial samt politiska 
företrädare eller externa gäster som bokas in för att föreläsa och leda samtal 
på ert förenings- eller kretsmöte. 

• Att koppla politikutvecklingen till ett löpande Motionsskrivande är ett viktigt 
steg vi behöver utveckla mer tillsammans framåt.

• Det är också viktigt att vi börjar använda våra befintliga politiska program som 
redan är beslutade av representantskapet (tex klimatprogrammet, 
bostadsprogrammet eller ungdomsprogrammet bara för att nämna några). Här 
finns en viktig grund som vi vill att fler medlemmar ska stå på, så att vi inte 
alltid känner att vi måste börja från början.

• Här ser ni de 8 befintliga mötespaketen som erbjuds till föreningar och kretsar:  



Befintliga mötespaket: 

• Hälsa, sjukvård och jämlikhet

• Arbetets organisation, arbetsmarknaden och jämlikheten

• Klimatet. Nu eller aldrig

• Socialdemokratin och kulturen

• Systerskap

• Socialdemokratins vägval

• Äldre vår framtid

• Ny grön reformism

POLITIKUTVECKLING

https://socialdemokraternaistockholm.se/studier/motespaket-for-foreningar/halsa-sjukvard-och-jamlikhet/
https://socialdemokraternaistockholm.se/studier/motespaket-for-foreningar/arbetets-organisation/
https://socialdemokraternaistockholm.se/?page_id=4210&preview=true
https://socialdemokraternaistockholm.se/studier/motespaket-for-foreningar/socialdemokratin-och-kulturen/
https://socialdemokraternaistockholm.se/studier/motespaket-for-foreningar/systerskap/
https://socialdemokraternaistockholm.se/studier/motespaket-for-foreningar/socialdemokratins-vagval/
https://socialdemokraternaistockholm.se/studier/motespaket-for-foreningar/aldre-var-framtid/
https://socialdemokraternaistockholm.se/studier/motespaket-for-foreningar/ny-gron-reformism/


• Vilka ändringar, tillägg eller utvecklingar vill du se på våra 
befintliga mötespaket?

• Vilka nya mötespaket tycker du att vi borde skapa? 

• 2 minuter enskilt var och en, 1 minut skriv era 
kommentarer i chatten så samlar vi upp alla kloka idéer 
därifrån.

POLITIKUTVECKLING ÖVNING



FÖRENINGSMÖTEN (I KARANTÄN)



På bilden ser vi teamet bakom kamerorna när vi genomförde Partidistriktets 

Årsmöte i Zoom, härom veckan, då med nästan 200 deltagare under en hel dag. 

Det finns med andra ord inga egentliga gränser för vilken sorts möten vi kan 

genomföra digitalt under karantänens mötesrestriktioner. 



•Zoom

•Teams eller Facebook

•Smartphone + Google docs.

FÖRENINGSMÖTEN (I KARANTÄN)



Zoom

• Alla partikretsarna har nu fått ett eget Zoom- konto. För att lära sig programmets funktioner samt för att boka möten och stämma
av schemat  så tar du kontakt direkt med din kretsombudsman. Zoom är ett fantstiskt och ett komplett verktyg för avancerade 
möten i tex. en förening, med kretsen eller i en arbetsgrupp. 

• Teams & Facebook

• För enklare möten i mindre grupper finns ett antal olika gratisprogram, bl.a. Teams som är kopplat till Microsoft Outlook (som ju 
väldigt många har i sin dator) eller varför inte Facebooks videofunktion i messenger där man kan mötas med ljud och bild i grupp. 
Båda dessa exempel är ”gratis” och fungerar för mindre grupper.

•
Smartphone & Google Docs

• Ytterligare en variant för mindre grupper eller där det finns deltagare som inte använder Facebook och som inte är så aktiva och
bekväma online så finns möjligheten till gruppsamtal i alla modernare smartphones. Smartphone + tex. Google docs är också en 
kombination som är både gratis och tillgänglig för de flesta. Ett gruppsamtal på telefonen kombinerat med tex. Ett delat Google 
docs dokument där man kan läsa handlingar eller skriva nya texter tillsammans i realtid är också en vinnande kombination som 
många har prövat. Vi kommer även här att bifoga länk till våra digitala mötestips i det material som skickas ut efter det här mötet.

• Sammanfattningsvis kan vi så här långt i den digitala omställningen som tvingats fram av viruset, konstatera att intresset för att 
delta i partimötet digitalt/ online är stort. Möjligheterna till interaktion och diskussion finns också kvar genom de digitala 
formaten. Såklart finns vissa begränsningar i tekniken men de flesta utmaningar löser man enkelt genom att någon tydligt leder 
samtalet och fördelar ordet.

https://socialdemokraternaistockholm.se/aktuellt/motespaket-for-foreningar-i-stockholms-partidistrikt/


MEDLEMSVÅRD



• Medlemsvård

• Håll kontakten!!!

• Vi kan inte pausa relationen med våra medlemmar, fortsätt kommunicera med mail, sociala medier och per 
telefon. Deltagandet i samtliga digitala möten som vi här på expeditionen arrangerat eller varit inblandade i 
har varit långt över alla förväntningar. Med det sagt; folk vill umgås, delta i diskussioner, känna gemenskap 
och delaktighet utanför hemmets väggar, nu kanske ännu mer när så stora delar av våra gemensamma 
kontaktytor, aktiviteter och mötesplatser är nedstängda.

• Håll kontakten!!!

• Ring alla medlemmar i er förening. 

• Bjud in till digital fika, det behöver inte vara krångligare.

• Bjud in till digital samtalskväll om viktiga politiska frågor både med anledning av viruskarantänen och även 
med sikte på livet efter Corona.

• Lägg extra fokus såklart på våra äldre medlemmar som kanske behöver partigemenskapens omtanke extra 
mycket just nu.

• I höst ska vi som ni hörde kampanja igen tillsammans och vi behöver fortfarande hela tiden värva 

och välkomna nya medlemmar.

•



VALVINST 2022 OCH 
2026!


