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Du kallas till partidistriktets extrakongress lördag-söndag 17-18 april. Kongressen kommer att 

hållas digitalt via mötesverktyget Zoom. Kongressen börjar kl. 09:00 båda dagarna. Inloggning 

går att göra från kl.08:00 för registrering. Logga gärna in tidigt så undviker vi köbildning eller 

tekniska problem precis innan mötet börjar. För att släppas in på mötet ska du ha fyllt i ditt för- 

och efternamn samt förening. Länken och lösenordet för distriktsårskongressen kommer att 

skickas ut digitalt under dagarna innan. 

 

En viktig uppmaning till alla ombuden är att kontakta partidistriktet om man inte känner sig 

bekväm med videokonferensverktyget Zoom. Skriv i så fall till organisationsombudsman Claes 

Wennberg på claes.wennberg@socialdemokraterna.se så kontaktar han dig och lär dig hur 

verktyget fungerar. 

 

En teknisk support kommer att finnas under kongressdagen. Den når du på 

info.goteborg@socialdemokraterna.se eller 031-339 63 00. 

 

Om du behöver lämna kongressen innan den avslutas så ska du meddela det till 

info.goteborg@socialdemokraterna.se eller 031-339 63 00. Detta är viktigt eftersom det skapar 

problem med röstlängden ifall någon lämnar utan att meddela det. 

 

Handlingarna kommer att skickas ut per mail till ombuden samt läggas upp på partidistriktets 

hemsida under v.13. På hemsidan kommer dessutom eventuella kompletterande handlingar och 

rättelser att läggas upp fortlöpande. Handlingarna skickas även ut i tryckt form och bör nå alla 

ombud senast under v.14. Vill du INTE ha tryckta handlingar? Kontakta i så fall 

info.goteborg@socialdemokraterna.se och meddela det.  
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Anmälan om förhinder 

För dig som är ombud men inte har möjlighet att närvara på distriktsårskongressen är det viktigt 

att du meddelar förhinder snarast möjligt till partidistriktet så att ersättare kan kallas in. Återbud 

görs till partidistriktet på info.goteborg@socialdemokraterna.se eller 031-339 63 00.  

 

Rösträtt 

Endast ombud som har betalt medlemsavgiften har rösträtt. Partidistriktet kommer att kontakta 

de som inte betalt så att de kan betala. 

 

Varmt välkommen på digital extrakongress! 

 

Arvid Hedeborg 

Försteombudsman 
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1. Kongressens öppnande 

2. Upprop 

3. Beslut om kongressens stadgeenliga utlysande 

4. Fastställande av dagordning 

5. Fastställande av val- och arbetsordning 

6. Kongressens offentlighet 

7. Val av årsmötesfunktionärer  

a. Två ordförande för årsmötet 

b. Val av mötessekreterare 

c. Två protokolljusterare 

d. Tre ledamöter i redaktionsutskottet 

e. Fem rösträknare 

8. Information inför partikongress 2021 

9. Information motionsuppföljning från höstkongress 2020 

10. Hantering av partikongressmotioner 

a. Bifallna motioner 

b. Avslagna motioner 

c. Distriktsmotioner 

11. Medlemsvärvaraktivitet 

12. Insamling 

13. Övriga frågor 

14. Avslutning 
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Distriktsårskongressen hålls digitalt via mötesverktyget Zoom. 

 

Ramtider 

Detta är cirkatider för dagarna och sluttiden är endast en uppskattning. 

 

Lördag 

 

08.00 Registrering och support så ombud kan komma in i Zooms kongressforum 09.00

 Kongressens öppnande och förhandling enligt dagordning 

12.00 Lunch 

12.45 Kongressen återupptas 

16.00 Kongressen ajourneras 

 

Söndag 

 

08.00 Registrering och support så ombud kan komma in i Zooms kongressforum 09.00

 Kongressens återupptas och förhandling enligt dagordning 

12.00 Lunch 

12.45 Kongressen återupptas 

16.00 Kongressen avslutas 

 

 

Valordning 

Omröstningar sker via funktionen Yes/No som finns i Zoom.  

 

Arbetsordning 

Länk och lösenord till Zoom-mötet skickas ut dagarna innan kongressen via mail till ombuden. 

För att undvika digitala köer vid registrering och förseningar ombeds ombuden ansluta sig till 

mötet i god tid båda dagarna, helst redan en timme innan kongressen börjar.  
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Registrering av ombud görs i Zooms väntrum. Partidistriktet släpper in ombud till mötesforumet 

när de kan identifiera personen. Ombuden ska om möjligt slå på sin kamera om presidiet ber om 

det. Ombuden ska även ange för- och efternamn samt vilken förening de representerar i Zooms 

namn-fält. 

 

Röstlängden fastställs genom partidistriktets registrering av de ombud som kommer in på 

kongressen.  

 

Zooms mötesfunktioner förklaras i inledningen av kongressen. En teknisk support finns 

tillgänglig under hela kongressen för att avhjälpa eventuella problem. Se mer längre ned. 

 

För att begära ordningsfråga eller lämna förslag på yrkande, klicka på ”Chatt” och skriv till 

användaren ”Yrkande och ordningsfråga”. Chatten används endast till dessa funktioner och är 

inte tillgänglig för andra samtal. 

 

Vid kongressens start kommer alla mikrofoner sättas i tyst-läge. Ordet begärs genom att man 

använder Raise Hand-funktionen. När ombud får ordet slår hen själv på mikrofonen. Efter 

inlägget ska ombudet stänga av sin mikrofon igen. Om detta inte görs kan istället presidiet stänga 

av mikrofonen. Detta för att undvika störande bakgrundsljud. 

 

Tiden för varje talare, utom för föredragande, är begränsad till en och en halv minut om 

kongressen inte beslutat annat. Distriktsstyrelsens föredragande har inte tidsbegränsning.  

 

Den som begär ordet för första gången under en punkt har företräde före den som redan talat 

tidigare under punkten. 

 

Mötespresidiet ska uppmärksamma kongressen om fyra personer av samma kön står efter 

varandra på talarlistan.  
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En bifallen motion ställer sig Göteborgs partidistrikt bakom och antar som sin egen när den 

skickas till nationella partikongressen. De motioner som har styrelsens bifallsyrkanden i sin helhet 

kommer hanteras tillsammans i ett enda gemensamt beslut om inga andra yrkanden inkommit.  

 

Varje bifallen och besvarad motion kommer ingå i ordinarie motionsuppföljning och hanteras av 

distriktsstyrelsen.  

 

Motioner ställda till partikongressen som föreslås besvaras skickas inte vidare utan ersätts av 

distriktsstyrelsens motioner inom samma område.  

 

Enbart ombud och mötesfunktionärer släpps in i Zoom. Åhörare hänvisas till partidistriktets 

interna Facebook-grupp där kongressen livesänds. Åhörare som vill yttra sig ombeds ringa till 

031-339 63 00. De ges då möjlighet att yttra sig inför kongressen. 

 

Ombud som behöver teknisk support eller önskar lämna mötet ska anmäla detta till 

telefonnummer 031-339 63 00 eller info.goteborg@socialdemokraterna.se.  
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