
Information inför distriktskongress 2020 
Den 13/6 klockan 10.00 är det dags för distriktskongress. Kongressen kommer att genomföras digitalt 
via Zoom och med Easy-vote som externt voteringsverktyg vid eventuellt sluten votering. Alla andra 
voteringar sker i Zoom. Alla arbetarekommuner har gemensamt kommit överens om att skicka halva 
sin delegation till tjänstgöring den 13/6. Detta för att på bästa sätt kunna hantera och genomföra en 
bra kongress. Kongressen kommer att spelas in och kongressen beslutar om denna inspelning för 
visas för intresserade. Däremot föreslås kongressen den 13/6 att inte vara offentlig då hanteringen 
av detta blir svår.  

Kongressen genomförs i två delar, varav den första sker nu. Då kommer vi bland annat att besluta om 
årsberättelser, ansvarsfrihet, styrelsens propositioner samt välja ny styrelse.  

Den andra delen är planerad att genomföras i början av oktober. Då sker bland annat 
motionshantering samt gästerna har ordet och övriga kvarvarande dagordningspunkter. Bifogat 
finner ni distriktsstyrelsens förslag på vilka dagordningspunkter kongressen föreslås besluta kring den 
13/6. Ni finner även förslag till ny punkt 19. ”beslut om ajournering”, samt beslutsunderlag för detta. 
Där hittar ni också nytt förslag till arbetsordning och diskussionsordning.  

Det kan vara svårt att följa med i en digital kongress, presidium och expedition kommer göra sitt allra 
bästa för att det ska bli en bra upplevelse för alla deltagare. Men vi behöver er hjälp! Det kan vara 
svårt att på ett bra sätt genomföra voteringar digitalt och se till att alla ombud har uppfattat 
alternativen rätt och därför känna sig trygga med att de verkligen lägger sin röst på det de tänkt. Vi 
kommer också ha ombud som inte sitter med sina delegationer och då heller inte kan diskutera 
voteringar som hastigt dyker upp.  

Distriktsstyrelsen föreslår därför att alla yrkanden som ska behandlas under kongressen lämnas in två 
dagar innan. Då kan voteringarna förberedas på ett bra sätt. På alla beslutspunkter kommer 
ombud/delegationer ha möjlighet att lämna förslag genom de förberedande möten som sker innan 
kongressen. Därför är det viktigt att närvaron är god på dessa möten. Nedan följer en beskrivning av 
hur varje beslutspunkt som föreslås hanteras på kongressen förbereds.  

Det är svårt att bedöma tidsåtgången. 

Hantering av beslutspunkter 
Hantering av dagordningens punkt 14. ”Distriktsstyrelsens förslag till reviderad stadga för 
partidistriktet” 

• Stadgekommittén erbjuder delegationsledare/AKOer träff på zoom den 8/6 klockan 17.00 
med möjlighet att ställa frågor. Här lyfts även eventuella önskemål/medskick in, vilka 
stadgekommittén meddelar styrelsen. 

• Yrkanden lämnas in i två dagar förväg för att förbereda eventuell votering. 

 

Hantering av dagordningens punkt 15. ”Styrelsens uppdrag: förslag på reforminriktning inför 
valrörelsen 2022” 

• För att få en så bra diskussion som möjligt kring de beslut vi ska ta bjuds samtliga 
tjänstgörande ombud in till dialogforum. Nedan ges datum för dialog kring styrelsens förslag 
till övergripande berättelse. Ni kallas delegationsvis, små delegationer slås ihop. 



Dialogforumen sker via Zoom 2-4/6. Distriktsstyrelsen har utsett företrädare som kommer att 
leda diskussionerna. Kallelse skickas separat. 

• Ändringsförslag från träffarna tas tillbaka till styrelse och eventuellt reviderat förslag 
återsänds ombud fem dagar innan.  

• Yrkanden lämnas in i två dagar förväg för att förbereda eventuell votering. 

 

Hantering av dagordningens punkt 16. ”Val av distriktsstyrelse, samt punkt 17. Val av revisorer” 

• Valberedningen skickar ut sitt förslag till styrelse samt revisorer till arbetarekommunerna 
den 12/5, som i sin tur skickar denna vidare till ombud 

• Valberedningen kallar till AKO-möte den 19/5, där möjlighet att ställa frågor ges.  
• Skarpa yrkanden lämnas in senast två dagar innan kongressen och valsedlar upprättas i 

förväg i Easy-vote, vid begäran om votering går vi direkt till sluten votering och använder oss 
av Easy-vote. 

 

Övriga dagordningspunkter 

Varje delegation för diskussion med distriktsstyrelsen vid synpunkter/medskick/yrkanden gällande 
övriga dagordningspunkter som ska behandlas den 13/6. Kontakta 
sofie.agren@socialdemokraterna.se, 0703103575 kring detta.  

 

Utbildningar samt övningstillfälle 
• Digitala utbildningar i aktuella verktyg för ombuden, sex tillfällen under perioden 15/5-31/5 

Max 25 deltagare/gång, anmäl deltagande via doodle (länk skickas via era 
arbetarekommuner) 

• En checklista på vad ombuden behöver för att delta skickas i god tid innan  

• Utbildningar för delegationer kröns med ett seminarium/kortare träff för ombud, presidium, 
DS samt funktionärer kvällen den 1/6 – då testar vi av voteringssystem och upplägg. Mer 
information om gäst samt upplägg skickas framöver. Men boka in datumet! 

Under utbildningstillfällena går vi genom verktygen som ska användas. Men vi går även genom 
upplägget för kongressen, hur vi genomför voteringar, hur ordet begärs och så vidare. 
Delegationsledare ansvarar för att varje tjänstgörande ombud har koll på hur de ska agera under 
kongressen.  

Checklista – vad behöver ombuden för att delta 
För att kunna delta på en digital kongress behövs viss typ av utrustning. Varje arbetarekommun tar 
ansvar för att de tjänstgörande ombuden är försedda med det som krävs.  

• En dator med kamera och mikrofon/högtalare (alternativ läsplatta, dock svårare att se 
deltagare osv) 

• Bank-ID för att kunna logga in och genomföra slutna voteringar via Easy-vote 
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• Grundläggande datorvana 
• Koll på gemensamma spelregler för kongressen, helst genomgången utbildning.  

Vi frågor, funderingar eller medskick kontaktar ni Sofie eller Cecilia i första hand: 
sofie.agren@socialdemokraterna.se, cecilia.clausen@socialdemokraterna.se 

För frågor rörande ombud: yvonne.osterlund@socialdemokraterna.se 

 

Dag- och arbetsordning – styrelsens förslag till 
upplägg för kongressens första del den 13/6 
 

1. Kongressens öppnande  
 

2. Upprop – funktionärer upprättar ombudsförteckning tillsammans med revisor 
 

3. Beslut om kongressens offentlighet – kongressens del ett är inte offentlig. Närvarande är 
tjänstgörande ombud, mötesfunktionärer, ombudsmän samt expeditionspersonal, teknisk 
personal samt distriktsstyrelse (eventuellt inbjudna gäster). 
 
 

4. Val av mötesfunktionärer  
 
a, tre kongressordförande 
 
b, fyra sekreterare, två föreslås väljas till 13/6. Kongressen kan, när den återupptas, välja 
ytterligare sekreterare. 
 
c, tre justeringsledamöter 
 
d, åtta rösträknare varav en sammankallande.  
 

5. Fastställande av dag- och arbetsordning  
De punkter som kongressen föreslås att besluta om den 13/6 är punkt 1-5, 7-12 (föreslås 
omedelbar justering), 14-18 (föreslås omedelbar justering) på föreslagen dagordning samt ny 
föreslagen punkt 19 (föreslås omedelbar justering)   
 
Ny punkt 19 ”Beslut om ajournering”. Här föreslås kongressen besluta följande:  
 
Distriktskongressen beslutar att ajournera förhandlingarna, entlediga den tidigare 
styrelsen samt uppdra åt den nyvalda styrelsen att besluta om när och var de fortsatta 
förhandlingarna äger rum. 
 
Distriktskongressen fattar vidare beslut om att byten av ombud får ske innan kongressen 
återupptas igen- samt att ombud, oavsett om de tjänstgjort eller inte under kongressens 
första del, får inträda som ombud under kongressens andra del.   
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Ombud som har möjlighet att tjänstgöra är den av medlemsmötet vald och som har 
registrerats hos partidistriktet senast den 28/2 2019.  

 

Ombudens tjänstgöring: 

Byte av ombud medges ej under kongressens del ett, 13/6 

Byte av ombud medges under kongressens ajournerande, inför del två. 

Diskussionsordning: 

1. Ordet begärs genom det digitala verktyget 
2. Yrkanden ska i förväg ha sänts in skriftligt 
3. Talartiden föreslås begränsas till en (1) minut för samtliga inlägg. Undantagen är 

valberedningens föredragande som ges obegränsad talartid. Undantagen är även 
distriktsstyrelsens föredragande på styrelsens två propositioner, här ges föredragandes 
första inlägg fem (5) minuters talartid, resterande inlägg en (1) minut.  
 

Kalendarium – viktiga datum inför kongressen 
11/5 11.30 – 12.30 expeditionen håller öppen kanal för AKO:er, ombudsmän och 

delegationsledare på Zoom för synpunkter och frågor som rör kongress 2020. Länk 
skickas ut separat. 

12/5 Valberedningen skickar ut sitt förslag till styrelse samt revisorer 

15/5 11.30 - 12.15 utbildningstillfälle 1 

18/5 16.30 - 17.15 utbildningstillfälle 2 

19/5 11.30 - 12.15 utbildningstillfälle 3 

 17.30 – 18.30 Valberedningen träffar AKO:er kring utskickat förslag till styrelse samt 
revisorer 

20/5 17.30 – 18.15 utbildningstillfälle 4 

25/5 11.30 - 12.15 utbildningstillfälle 5 

26/5 17.30 – 18.15 utbildningstillfälle 6 

1/6 18.00 digital träff med ombud, DS, presidium, funktionärer samt hemlig gäst 
(voteringstest) 

2/6  17.00 – 18.00 Dialogforum om berättelsen 1 

 18.30 – 19.30 Dialogforum om berättelsen 2 

3/6 17.00 – 18.00 Dialogforum om berättelsen 3 

 18.30 – 19.30 Dialogforum om berättelsen 4 

4/6 17.00 – 18.00 Dialogforum om berättelsen 5 



 18.30 – 19.30 Dialogforum om berättelsen 6 

8/6 Återkoppling till arbetarekommuner/ombud av ”förslag på reforminriktning inför 
valrörelsen 2022” efter genomförda dialogforum. 

17.00 – 18.00 stadgekommittén håller öppen kanal för delegationsledare samt AKOer 
att ställa frågor samt ge medskick gällande dagordningens punkt 14 
”Distriktsstyrelsens förslag till reviderad stadga för partidistriktet” 

11/6 Sista dag för att skicka in yrkanden inför kongressen 

13/6 Kongress!  

 

I samtliga fall används Zoom för utbildningar/möten/forum. Har du inte appen på dator/läsplatta? 
Ladda ned den så går allt mycket smidigare när det väl är dags. En användarmanual skickas ut till 
alla AKOer, expeditioner och ombudsmän för spridning bland ombud.  

Till utbildningstillfällen kan ombuden välja det datum som passar bäst, oberoende av övriga i 
delegationen då samma information kommer att ges vid samtliga tillfällen. På dialogforum deltar 
ombuden delegationsvis. Kallelse skickas till arbetarekommun/delegationsledare 

Länkar till Zoom samt Doodle skickas separat.  

Vi ses digitalt! Hör som sagt av er om ni undrar något!  
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