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Plats: Zoom (länk skickas ut till anmälda ombud med instruktioner under veckan inför
kongressen).
OBS: Tiderna är uppskattade cirka tider.

Tiderna för kongressen är svåra att bedöma. Nedan tider är beräknad på en
genomsnittlig tid på ca 8 ½ minut per motion inklusive omröstningar. Det är något
längre tid än vad genomsnittstiden brukar vara vid en ordinarie kongress.
Arbetarekommuner som före förhandlingarna håller delegationsmöte meddelar
sina ombud tiden för detta i särskild ordning.
09.30

Inloggning och avprickning
Inloggning sker. Justering att alla ombud och övriga har rätt benämning i
Zoom.
- ingen paus tas före kongressens öppnanden, efter att inloggning skett
och ombudet/deltagaren har rätt benämning i zoom, rekommenderas en
bensträckare före kl.10.00 då kongressen börjar.

10.00

Kongressens öppnande (punkter 1, 2, 3, 4, 5, och 6)

10.15

Motionsbehandling (dagordningens punkt 7 på dagordningen)

11.15

Paus och bensträckare

11.25

Motionsbehandling (forts punkt 7 på dagordningen)

12.30

Paus och bensträckare

13.00

Motionsbehandling (forts punkt 7 på dagordningen)

14.00

Paus och bensträckare

14.10

Motionsbehandling (forts punkt 7 på dagordningen)

15.30

Avslutning

(om kongressen drar ut på tiden så bryter kongressen för paus ca en gång i
timmen)
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1.

Kongressens öppnande

2.

Beslut om kongressens offentlighet

3.

Fastställande av dag- och arbetsordning

4.

Godkännande av kallelse i behörig tid till kongressen

5.

Ombudsupprop

6.

Val av presidium;
a)

Två ordförande

b)

Två sekreterare

c)

Två protokolljusterare

d)

Fyra rösträknare

e)

Sju ledamöter i redaktionskommittén

7.

Behandling av motioner

8.

Kongressen avslutas
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Kongressombud skall för att avvika från pågående kongressförhandlingar få tillstånd för
detta av kongressens presidium. Ev avvikande från kongressen ska föras till protokollet.
Vid digitalkongress och något ombud av tekniska skäl ramlar ur kongressen behöver
den meddela detta omgående till respektive delegationsansvarig. Kongressen fortsätter
arbeta fram till att ev omröstning ska genomföras. Då justeras ombudsförteckningen
med tanke på ombud som av tekniska skäl ej kan återkomma till kongressen.
Ombuden och ersättare måste vara inrapporterats senast 23 oktober kl.13.00.
Respektive AK ansvarar för att handlingarna kommer ev ersättare tillhanda.

1. Yttrande- och förslagsrätt har ombud, distriktsstyrelsen och dess
försteombudsman, av partistyrelsen utsedd representant, de socialdemokratiska
riksdagsledamöterna inom distriktsområdet, en föredragande revisor, en
föredragande för valberedningen, samt en representant för regiongruppen.
Endast de av arbetarekommunerna utsedda ombud har rösträtt.
2. Ordet begärs skriftligt. Vid digitalkongress, begärs ordet genom att ”räcka upp
handen” (raise hand) i Zoom.
3. Alla inlägg görs från talarstolen. Förslag skall för att kunna upptas till behandling
vara skriftligt avfattat. Vid digitalkongress lämnas förslag skriftliga i chatten, om
presidiet så begär.
4. Förslagsreglerna är att ändringar inte kan göras i motionernas texter eller attsatser. Ombuden kan inte heller föreslå ändringar i distriktsstyrelsens
motionsutlåtanden. Yrkanden ställs i form av bifall eller avslag till attsatserna i
motionerna alternativt att anse motionen besvarad. I dokument som föreläggs
kongressen kan förslag läggas om bifall och avslag, men även strykningar, tillägg
och ändringar i texten.
5. Kongressen använder principen varvade talarlistor för att uppnå jämn
könsfördelning i debatten.
6. Talartiden för distriktsstyrelsens föredragande och motionär begränsas till två (2)
minuter i sina inledande anföranden, övriga inlägg begränsas till en (1) minuter.
Föreningsmotioner företräds av EN motionär. Kongressen kan besluta om
ytterligare tidsbegränsning eller sträck i debatten på förslag av ordföranden,
kongressens ombud och distriktsstyrelsen.
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7. Önskar tjänstgörande ordförande delta i debatten, ska hen överlåta platsen åt
någon av de andra ordförandena.
8. Omröstningar avgörs genom öppenomröstning, förutom vid personval, då detta
sker med slutna valsedlar om någon så begär. När rösträkning begärs sker detta i
första hand genom en provomröstning med handuppräckning med röstkort och
först därefter sker en rösträkning genom handuppräckning med röstkort.
Vid digitalkongress genomförs öppna omröstningar genom att provvotering där
vi använder – ja (yes) och nej (no) knapparna i Zoom. Begärs rösträkning
används i första hand frågeverktyget i Zoom och upprop som alternativ.
Begärs sluten omröstning vid digitalkongress innebär det att kongressen
ajourneras för att hantera omröstningen via brev
• Ombuden röstar genom brev.
• Kongressen ajournerar sig så länge att omröstningen går att genomföra.
• Partidistriktet skickar ut inner och ytterkuvert
• Varje ombud röstar genom att i innerkuvertet lämna en valsedel som upptar
så många namn som ska väljas. Innerkuvertet stoppas i ett ytterkuvert som
är adresserat till partidistriktet och kompletteras med avsändare. Därefter
postar varje ombud detta till partidistriktet inom två dagar.
• Ytterkuverten prickas av mot ombudsförteckning. Endast ytterkuvert med
avsändare som är ombud godkänns. Innerkuvertet läggs i en valurna.
Godkända röster är endast de ytterkuvert som innehåller ett innerkuvert.
När alla ytterkuvert är avprickade mot ombudsförteckningen börjar själva
rösträkningen.
• Rösträkningen går till så att innerkuverten öppnas ett och ett och rösterna
räknas.
• Resultatet förseglas i ett kuvert. Detta överlämnas till presidiet som öppnar
kuverten inför att distriktskongressen återupptas.
• Kongressen kan återupptas efter 14 dagar.
9. Reservationer ska avges skriftligt innan mötet avslutas. Anmälan om reservation
ska göras i omedelbart i anslutning till beslut.
10. Gemensam behandling sker av motionerna nr 14 - 18 och nr 24 - 25. Detta sker
genom att distriktsstyrelsen har lämnat ett svar för de motioner som
sambehandlas och det därför hålls en debatt utifrån varje motionssvar och de
motioner/att-satser som de omfattar. Övriga motioner hanteras var för sig.
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