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

1. Kongressens öppnande  

 

2. Upprop  

 

 

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 (två föreslås väljas 13/6) 

 

b, fyra sekreterare, två föreslås väljas till 13/6 (samt en sammankallande). Kongressen kan, 

när den återupptas, välja ytterligare sekreterare. 

 

c, tre justeringsledamöter 

 

d, åtta rösträknare varav en sammankallande. (fyra varav en sammankallande föreslås väljas 

13/6) 

 

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 (föreslås omedelbar justering). Även dagordningens punkt 20 ”kongressens 

uttalande” föreslås genomföras – även här föreslås omedelbar justering. 

 

Ny punkt ”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.   

 

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.  

 


