
  

  

 

Plats: Parkaden, Ådalsvägen 15, 871 52 Härnösand 
(programmet är att se som preliminärt och tiderna är ca tider. Valkonferensens pågår 
fram till att alla programpunkter och dagordningen är avslutad.) 

 
09.15 Fika finns tillgängligt utanför konferenssalen. Avprickning sker genom 

att respektive AK lämnar in tjänstgörande ombud till kongressbyrån. 
 
09.30 Avprickningslistor från AK lämnas till konferensbyrån 
 
09.15 Tjänstgörande OMBUD kan gärna logga in i mötessystemet. (övriga 

loggar in efter första närvarokontrollen) 
 

09.50 Genomgång av hur mötessystemet fungerar 
 
10.00 Konferensens öppnande (dagordningens punkter 1, 2, 3, 4, 5, och 6)  
 
10.30 Nominering av indirekta val i Region Västernorrland 

(dagordningens punkter 7,)  
 

12.00 Lunch 
 
13.00 En socialdemokrati i opposition, Ardalan Shekarabi, vice 

ordförande justitieutskottet, fd socialförsäkringsminister  
 
 Läget i regionen 
 

Avtackning 
 

15.00 Kaffe och avslutning 
 
 
Programmet är ett ramprogram och uppskattade tider för konferensen 
Förhandlingarna pågår till samtliga punkter på dagordningen är avhandlad. 
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1. Valkonferensens öppnande 
2. Beslut om konferensens offentlighet 
3. Fastställande av dag- och arbetsordning 
4. Godkännande av kallelse i behörig tid till konferensen 
5. Ombudsupprop 

6. Val av presidium; 
  a) Två ordförande 
 b) Två sekreterare 
 c) Två protokolljusterare 
 d) Fyra rösträknare 

  
 7 Nominering till indirekta val i Region Västernorrland, 

mandatperioden 2022-2026 
7.1) Presidium för fullmäktige  
7.2) Gruppledare i regionfullmäktigegruppen 
7.3) Regionens revisorer  
7.4) Regionstyrelsen  
7.5) Hälso- och Sjukvårdsnämnden  
7.6) Regionala utvecklingsnämnden 
7.7) Patientnämnden  
7.8) Almi Företagspartner Mitt AB. Mandatperiod 2023 - 2026. 
7.9) Coompanion 
7.10) Jurymän i tryckfrihetsmål 
7.11) Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten  
7.12) Kvarkenrådet 
7.13) Norrlandstingens regionförbund 
7.14) Ostkustbanan 2015 AB 
7.15) Intresseföreningen Norrtåg  
7.16) Samordningsförbundet Ånge 
7.17) Samordningsförbundet i Sundsvall 
7.18) Samordningsförbundet i Härnösand/Timrå 
7.19) Samordningsförbundet i Kramfors 
7.20) Samordningsförbundet i Sollefteå 
7.21) Samordningsförbundet i Örnsköldsvik 
7.22) Scenkonst Västernorrland AB 
7.23) Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland 
7.24) Stiftelsen Norrlandsfonden 
7.25) Viltförvaltnings-delegationen  
7.26) Övervakningsnämnden i Sundsvall  

  
 8 En socialdemokrati i opposition 
  9. Läget i region Västernorrland 

10. Avtackning 
11.     Konferensen avslutas  
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Ombud skall för att avvika från pågående förhandlingar få tillstånd för detta av 
kongressens presidium. Ev avvikande från valkonerensen ska föras till protokollet. 
 
Valkonferensen genomförs genom ett elektroniskt mötessystem. I systemet finns alla 
dagordningens punkter med förslag. Ordet begärs genom systemet. Förslag lämnas 
genom systemet och omröstningar både öppna och slutna sker genom systemet. 
Närvaron av ombuden sker också genom mötessystemet. 
 
Alla ombud behöver för att använda systemet vara utrustad med en enhet, d v s 
antingen en padda, dator eller telefon. 

1. Yttrande- och förslagsrätt har ombud, distriktsstyrelsen och dess 
försteombudsman, av partistyrelsen utsedd representant, de 
socialdemokratiska riksdagsledamöterna inom distriktsområdet, en 
föredragande revisor, föredragande för valberedningen, samt en representant 
för regiongruppen. Endast de av arbetarekommunerna utsedda ombud har 
rösträtt. 
 

2. Ordet begärs genom mötessystemet.  
 

3. Alla inlägg görs från talarstolen. Förslag skall för att kunna upptas till 
behandling lämnas skriftligt i mötessystemet.  
 

4. Talartiden för talare efter valberedningens ordförandes föredragning 
begränsas till tre (3) minuter. Kongressen kan besluta om ytterligare 
tidsbegränsning eller sträck i debatten på förslag av ordföranden, kongressens 
ombud och distriktsstyrelsen.  
 

5. Önskar tjänstgörande ordförande delta i debatten eller berörs av de beslut 
som ska fattas, ska hen överlåta platsen åt någon av de andra ordförandena. 
 

6. Omröstningar avgörs genom öppenomröstning i mötessystemet, förutom vid 
personval, då sker omröstningen slutet om någon så begär, d v s ingen har 
möjlighet att få reda på hur var och en röstar. Även slutna omröstningar sker 
genom mötessystemet. I det fall mötessystemet ej fungerar sker detta genom 
valsedlar. 
 

7. Reservationer ska avges skriftligt innan mötet avslutas. Anmälan om 
reservation ska göras i omedelbart i anslutning till beslut. 


