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Till ombud vid partidistriktets årskongress 

 

Du kallas till partidistriktets årskongress lördag 10 april. Årets distriktsårskongress kommer att 

hållas digitalt via mötesverktyget Zoom. Inloggning går att göra från kl. 08:00 för registrering och 

ombuden uppmuntras att vara ute i god tid. Kongressen börjar kl. 09:00. 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. 

 

Om det i något personval finns fler nominerade än poster så kan en sluten omröstning behöva 

genomföras. För det ändamålet planerar vi i så fall att använda verktyget Easyvote. För att rösta 

med Easyvote, följ nedanstående steg: 

1. Gå in på socialdemokraterna.easyvote.se  

2. Klicka på ”Logga in”. 

3. Välj vilken typ av Bank-ID du vill använda. 

4. Fyll i ditt personnummer och tryck ”Ok”. 

5. Öppna ditt Bank-ID och slå din kod. 

6. På skärmen ser du nu en lista på de val du kan rösta i. Klicka på knappen ”Rösta” bredvid 

det val som är aktuellt. 

7. En lista på kandidater dyker då upp. Kryssa för den/de kandidater du vill rösta på och 

tryck på ”Rösta”. 

 

Partidistriktets expedition genomför just nu ett arbete med att se till att alla ombud vet hur man 

använder Easyvote. Utbildningar i Easyvote samt hjälp att skaffa Bank-ID erbjuds. Vill du ha 

hjälp att lära dig Easyvote eller har du inte Bank-ID? Kontakta ombudsman Jesper Hallén på 

jesper.hallen@socialdemokraterna.se.  

 

mailto:claes.wennberg@socialdemokraterna.se
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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. 

 

Kompletterande handlingar och ev. rättelser läggs upp på hemsidan fortlöpande: 

https://socialdemokraternagoteborg.se/distriktsarskongress-2021/ 

 

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 till den digitala distriktsårskongressen! 

 

Arvid Hedeborg 

Försteombudsman 
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1. Öppnande 

2. Upprop 

3. Parentation 

4. Fastställande av dagordning 

5. Beslut om årsmötet är stadgeenligt utlyst 

6. Fastställande av val- och arbetsordning 

7. Årsmötets offentlighet 

8. Val av årsmötesfunktionärer  

a. Två ordförande för årsmötet 

b. Mötessekreterare 

c. Två protokolljusterare 

d. Tre ledamöter i redaktionsutskottet 

e. Fem rösträknare 

9. Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse 

10. Ekonomisk berättelse 

11. Revisorernas berättelse 

12. Ansvarsfrihet 

13. Kommunfullmäktigegruppens rapport 

14. Regionfullmäktigegruppens rapport 

15. Riksdagsgruppens rapport 

16. Kyrkofullmäktigegruppens rapport 

17. Gästerna har ordet 

18. Partiets rådslagsarbete 

19. Fastställande av valsedlar till kyrkovalet 19/9 2021 för en mandatperiod på fyra år. 

a. Kyrkomötet, en valsedel 

b. Stiftsfullmäktige, två valsedlar 

c. Församlingar/pastorat, nio valsedlar 

20. Valärenden 

a. Ordförande 2 år 

b. Fem ledamöter på 2 år 

c. Ordförande Facklig-politiska utskottet tillika ledamot i distriktsstyrelsen, 1 år 

d. Tre revisorer, 1 år 

e. Tre revisorssuppleanter, 1 år 
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f. Sex ombud till västsvenska representantskapet, 1 år 

g. Tre suppleanter till västsvenska representantskapet, 1 år 

h. Valkommitténs ordförande till 2024 

i. Valkommitténs vice ordförande till 2023 

j. Valkommittén 5 ledamöter till 2024 

k. Valkommittén 4 ledamöter till 2023 

l. Valkommittén 1 representant var från distriktsstyrelsen, regionfullmäktigegruppen 

och kommunfullmäktigegruppen, samt facklig-politiska utskottets ordförande till 

2022 

m. Fem ledamöter till partidistriktets valberedning, 1 år 

n. Två suppleanter till partidistriktets valberedning, 1 år 

21. Insamling 

22. Avtackningar 

23. Utdelning av Rickard Sandler-priset 2020 och 2021 

24. Övriga frågor 

25. Avslutning 
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Distriktsårskongressen hålls digitalt via mötesverktyget Zoom. 

 

Ramtider 

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

 

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 avslutas 

 

Valordning 

Öppna omröstningar sker via funktionen Yes/No som finns i Zoom.  

 

Slutna personval sker via verktyget Easyvote och/eller poströstning. Det senare kräver 

ajournering av kongressen till ett datum senare i vår. 

 

Arbetsordning 

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

För att undvika digitala köer vid registrering och försening av kongressen ombeds ombuden 

ansluta sig till mötet i god tid, helst redan en timme innan kongressen börjar.  

 

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.  
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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.  

 

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.  

 

 

 

 

 

 

mailto:info.goteborg@socialdemokraterna.se
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Val av ordförande för partidistriktets styrelse, två år 

Mattias Jonsson (omval) 

 

Val av fem ledamöter till partidistriktets styrelse, två år 

My Alnebratt (omval) 

Johan Büser (omval) 

Jack Rolka (omval) 

Kerstin Brunnström (nyval) 

Tanja Josic (nyval) 

 

Följande har ett år kvar 

Amalia Rud Pedersen, Hans Aronsson, Claudia Nistor-Pedrini, UllaKarin Näslund, Dženan 

Čišija, Jonas Attenius 

 

Val av ordförande till Facklig-politiska utskottet samt ledamot i partidistriktets styrelse, 

ett år 

Kristofer Bergman 

 

Val av tre revisorer (varav en sammankallande) till partidistriktets styrelse, ett år 

Torbjörn Rigemar (sammankallande) 

Britt-Marie Törngren 

Joakim Hagberg 

 

Val av tre revisorssuppleanter till partidistriktets styrelse, ett år 

Sara Teclezion Woldemariam 

Kamil Sha-Mohammed 

Sofi Bringsoniou 

 

Val av sex ombud till västsvenska representantskapet, ett år 

Per Tenggren 

Ann-Christine Andersson 

Cecilia Dalman Eek 

Jan Ripa 

https://www.facebook.com/dzenan.cisija?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDcuj-w-7IZoC-5a2GKIEed53xBFLIYP4yRIezhr5j9wcY83q-F0r8GCvdH5yXXPK0HGo_NxKH4aijU&hc_ref=ARQsAPkhTLTeuU0zIbjQQ4sQdB8QB19nWS1Sgm_jvc6hwPeLr8I9fdehTyP3YR9K-N4&fref=nf
https://www.facebook.com/dzenan.cisija?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDcuj-w-7IZoC-5a2GKIEed53xBFLIYP4yRIezhr5j9wcY83q-F0r8GCvdH5yXXPK0HGo_NxKH4aijU&hc_ref=ARQsAPkhTLTeuU0zIbjQQ4sQdB8QB19nWS1Sgm_jvc6hwPeLr8I9fdehTyP3YR9K-N4&fref=nf


9 
 

Shilan Majid 

Andreas Hector 

 

Val av tre suppleanter till västsvenska representantskapet, ett år 

Malin Sjunneborn 

Conny Jervhäll 

Eva-Lena Fransson 

 

Val av valkommitté (nytt antal från 2021) 

Val av ordförande till 2024:  

Kerstin Billmark  

 

Val av vice ordförande till 2023:  

Henrik Nilsson  

 

Val av fem ledamöter till 2024:  

Annelie Schagerström 

Lena Malm 

Emma Gustavsson (ny) 

Ulf Johansson (ny) 

Boris Ståhl (ny) 

 

Val av fyra ledamöter till 2023: 

Diako Sheikh Aghaei 

Christer Gustavsson 

Oskar Andersson (ny) 

Jane Åberg (ny) 

 

Utsedda representanter till valkommittén från distriktsstyrelsen, regionfullmäktigegruppen, 

kommunfullmäktigegruppen, samt facklig-politiska utskottets ordförande till 2022 läggs upp på 

hemsidan: https://socialdemokraternagoteborg.se/distriktsarskongress-2021/  

 

 

https://socialdemokraternagoteborg.se/distriktsarskongress-2021/
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Ordinarie 

Gunilla Carlsson (sammankallande) 

Björn Ivarsson 

Siw Wittgren Ahl 

Roshan Yigit 

Abbas Zarrinpour 

 

Ersättare 

Saida Hussein Moge 

Jim Tellefsdal 

  

 


