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Förslag till val- och arbetsordning för 
Göteborgs Socialdemokratiska partidistrikts 
representantskapsårsmöte 1 april 2023 

 
Ordet begärs skriftligt. upptas till behandling, vara skriftliga och bör överlämnas i början av 
debatten. 
 
Tiden för varje talare, utom för föredragande, är begränsad till två minuter om kongressen inte 
beslutat annat. Möjlighet finns även att begära replik, då är talartiden begränsad till en minut. 
Distriktsstyrelsens föredragande har obegränsad tid.  
 
Den som begär ordet för första gången under en punkt har företräde före den som redan talat 
tidigare under punkten. 
 
Presidiet skall föreslå streck i debatten om fyra personer av samma kön står i rad på talarlistan. 

 
Valen förrättas efter det att valberedningen har framlagt sina förslag.  
 
Personval sker när någon så begär med slutna sedlar. Godkänd valsedel ska uppta det antal 
personer som ska väljas. Valsedel upptagande fler eller färre namn är ogiltig. Vald är den eller de 
som fått högsta röstetalen. Vid lika röstetal avgör lotten. 
 
Övriga omröstningar sker öppet. Uppstår lika röstetal avgör tjänstgörande ordförandes 
utslagsröst.  

 
Övriga frågor anmälas till presidiet senast före lunch. 
 



Förslag om arvode för revisorerna 

Ärende 
På representantskapets årsmöte 1 april 2023 ska frågan om arvode till partidistriktets 
revisorer behandlas. 

Tidigare år har beloppet varit det samma som Göteborgs stads förrättningsarvode, 
vilket för 2023 är på 910 kr för halvdag och 1 475 kr för heldag. 

Förslag till beslut 

- Att föreslå representantskapet besluta att revisorerna får arvode i enlighet
med Göteborgs stads förrättningsarvode.



Valberedningens förslag 

a) ordförande på två år till partidistriktets styrelse

Mattias Jonsson, omval 

b) fem ledamöter på två år till partidistriktets styrelse
My Alnebratt, omval
Johan Büser, omval
Tanja Josic, omval
Jack Rolka, omval
Blerta Hoti, nyval

c) en ledamot på ett år till partidistriktets styrelse (fyllnadsval)
Lisa Linde, nyval

d) tre revisorer på ett år till partidistriktets styrelse
Torbjörn Rigemar, omval (sammankallande)
Britt-Marie Törngren, omval
Kamil Sha-Mohammed, omval

e) tre revisors suppleanter på ett år till partidistriktets styrelse
Sara Teclezion, omval
Edin Osmancevic, nyval
Vivi-Ann Nilsson, omval

f) ordförande på ett år till facklig-politiska utskottet
Kristofer Bergman, omval

g) sex ombud på ett år till S i Västra Götalandsregionens representantskap
My Alnebratt, omval
Per Tenggren, omval
Malin Sjunneborn, omval
Andreas Hector, omval



Cecilia Dalman Eek, omval 
Axel Andersson, nyval 

h) tre suppleanter på ett år till S i Västra Götalandsregionens representantskap
Soraya Zarza Lundberg, nyval
Mahmod Bek, nyval
Ingrid Andreae, omval

i) vice ordförande på fyra år till partidistriktets valkommitté
Henrik Nilsson, omval

j) fyra ledamöter på fyra år till partidistriktets valkommitté
Christer Gustafsson, omval
UllaKarin Näslund, nyval
Vincent Siekkinen Franzén, nyval
Alma Hadziselimovic, nyval



Förslag på ny valberedning 

k) fem ledamöter på ett år till partidistriktets valberedning
Gunilla Carlsson, omval (sammankallande)
Björn Ivarsson, omval
Siw Wittgren Ahl, omval
Felix Oderth, nyval
Hanan Baalbaki, nyval

l) två suppleanter på ett år till partidistriktets valberedning
Robert Hammarstrand, nyval
Anna Skarsjö, omval
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