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1. Öppnande 
Distriktsordförande Aylin Fazelian hälsade alla hjärtligt välkomna till 
årskongressen med ett anförande och förklarade mötet för öppnat kl 10.00. 
Hon informerade också om insamling till krigets offer i Ukraina, genom Olof 
Palmes solidaritetsfond. 
 

2. Rapport över fullmaktsgranskningen 
Mötet beslutade att godkänna rapporten över fullmaktsgranskningen.  
Röstlängden fastställdes till 95 röstberättigade.  
 

3. Antagande av dag- och arbetsordning 
Mötet beslutade att godkänna förslaget till dag- och arbetsordning.  
Mötet öppnade upp punkten igen kl. 12.50. 
Distriktsstyrelsen föreslog att lägga till en ny punkt 12: Uttalanden 
Mötet beslutade att godkänna förslaget.  
 

4. Val av mötesfunktionärer 
a. 2 ordförande 

Mötet beslutade att välja Bengt Forsling och Beatrice Ekelund till 
ordföranden för mötet.  
 

b. 2 sekreterare 
Mötet beslutade att välja Kajsa Lackovic och Assar Wixe till sekreterare 
för mötet.  
 

c. 2 justerare 
Mötet beslutade att välja Eric Stark och Ing-Britt Adiels till att justera 
mötesprotokollet.  
 

d. 2 rösträknare 
Mötet beslutade att välja Sara Björnson och Joakim Järrebring till 
rösträknare.  
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e. Redaktionsutskott 
Mötet beslutade att utse Aylin Fazelian, Joakim Järrebring, Janette 
Olsson och Patrik Linde att utgöra redaktionsutskott för mötet.  
 

5. Inbjudna gäster har ordet 
Första talare var ordförande för SSU-distriktet, Sandra Mathiasson, som talade 
om partiets medgång och de ungas engagemang. Hon uppmanade till att 
driva unga människors frågor och göra partiet till ett parti för unga, att vinna  
Mötet fick även möjlighet att lyssna till Sara Johansson, ny ombudsman för 
SSU-distriktet som berättade om arbete och mål för distriktet.  
 
Nästa gäst att tala var mötesordförande Bengt Forsling, chef för LO-distriktet 
i Västsverige, som berättade om den fackliga valrörelsen som bedrivs i våra 55 
kommuner i regionen. Det är viktigt med samarbetet mellan partiet och de 
fackliga organisationerna. På webbsidan www.helasvaret.se beskriver de fem 
områden som LO-facken prioriterar i sin valrörelse.  
 
Punkten öppnades upp igen kl 12.50 för dagens tredje gäst, huvudtalare för 
dagen, var statsminister Magdalena Andersson. Hon höll ett viktigt, 
inspirerande tal med fokus på omvärlden, Sverige och valet i september.  
 

6. Styrelsens berättelse 
Bengt Forsling, mötesordförande, föredrog styrelsens berättelse för året som 
gått.  
Mötet beslutade att godkänna och lägga berättelsen till handlingarna.  
 

7. Ekonomisk berättelse 
 

a. resultat och balansräkning 
Jim Aleberg, kassör, föredrog det ekonomiska året samt resultat- och 
balansräkning för 2021.  
Mötet beslutade att godkänna resultat- och balansräkning för 2021 och 
lägga dem till handlingarna.  
 

b. styrelsens förslag 
Bengt Forsling, mötesordförande, föredrog styrelsens förslag.  
Mötet beslutade att bifalla styrelsens förslag; 

http://www.helasvaret.se/
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- att av förra årets överskott sätts 190.000 kr in på studiefonden och 
500.000 kr sätts in på valfonden.  

c. revisorernas berättelse 
Revisor, Jan-Erik Lindström, föredrog revisionsberättelsen för 
verksamhetsåret 2021 och föreslog mötet att bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet för detsamma.  
Mötet beslutade att godkänna revisorernas berättelse och lägga den till 
handlingarna.  
 

d. ansvarsfrihet för styrelsen 
Mötet beslutade att godkänna och bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021.  
 

Mötet ajournerades kl. 11.50 för lunch. 
 
Mötet återupptog förhandlingarna kl. 12.50 med tal från Magdalena 
Andersson (se punkten 6 Gästerna har ordet) 

 
8. Motionsbehandling 

 
Motion 1  
Miljönätverk inom partidistriktet 
Styrelsens föredragande, Ann Lundgren, yrkade på att anse motionen vara 
besvarad.  
Bifall till motionen yrkades av Bo Pettersson, Anette Johannessen, Kristian 
Hermansson, Eric Stark och Morgan Andersson.  
Styrelsen drog tillbaka sitt yrkande och jämkade sig med bifallsyrkandet.  
Mötet beslutade således att bifalla motionen.  
 
Motion 2 
Kollektivtrafiken är vägen framåt 
- inför studentrabatt även på enkelbiljetter 
Styrelsens föredragande Janette Olsson yrkade på att bifalla motionen.  
Jacob Wihlborg yrkade på styrelsens förslag till beslut.  
Då det endast yrkades för ett förslag till beslut, att bifalla motionen, blev det 
också mötets beslut.  
 

9. Fastställande av riksdagsvalsedel för 2022-2026 
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Valberedningens sammankallande föredrog förslaget till riksdagsvalsedel.   
Bifall yrkades av Bernt Lundborg.  
Mötet beslutade att fastställa riksdagsvalsedel för 2022-2026 enligt 
valberedningens förslag, tillika bilaga Fastställd riksdagsvalsedel 2022-2026.  
 

10. Fastställande av regionfullmäktigevalsedel 2022-2026 
Valberedningens sammankallande föredrog förslaget till 
regionfullmäktigelista.  
Mötet beslutade att fastställa regionfullmäktigevalsedel 2022-2026 enligt 
valberedningens förslag, tillika bilaga Fastställd regionfullmäktigevalsedel 
2022-2026.  
 

11. Val av 
 

a. 1 kassör, 2 år 
Mötet beslutade att välja (nyval) Patrik Linde, Härryda, till kassör med 
två års mandattid.  
 

b. 6 ledamöter i styrelsen, 2 år 
Mötet beslutade att välja (omval) Jim Aleberg, Ale, till styrelseledamot 
med två års mandattid.  
Mötet beslutade att välja (omval) Renée Bengtsson, Lerum, till 
styrelseledamot med två års mandattid.  
Mötet beslutade att välja (omval) Maria Brauer, Öckerö, till 
styrelseledamot med två års mandattid.  
Mötet beslutade att välja (omval) Anton César, Alingsås, till 
styrelseledamot med två års mandattid.  
Mötet beslutade att välja (nyval) Camilla Haag, Kungälv, till 
styrelseledamot med två års mandattid.  
Mötet beslutade att välja (omval) Janette Olsson, Stenungsund, till 
styrelseledamot med två års mandattid.  
 

c. 1 ledamot i styrelsen, 1 år (fyllnadsval) 
Mötet beslutade att välja (omval) Tomas Angervik, Mölndal, till 
styrelseledamot med ett års mandattid.  
 

d. 1 revisor, 2 år 
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Mötet beslutade att välja (omval) Jan-Erik Lindström, Mölndal, till 
revisor med två års mandattid.  
 

e. 3 revisorssuppleanter, 1 år 
Mötet beslutade att välja (omval) Ronald Caous, Öckerö, till 
revisorssuppleant med ett års mandattid.  
Mötet beslutade att välja (omval) Irene Hellekant, Ale, till 
revisorssuppleant med ett års mandattid.  
Mötet beslutade att välja (nyval) Pia Jäderklint, Lerum, till 
revisorssuppleant med ett års mandattid.  
 

f. 2 ordinarie styrelsen för S i VGR, 1 år  
Mötet beslutade att välja (omval) Aylin Fazelian till ledamot i styrelsen 
för S i VGR med ett års mandattid.  
Mötet beslutade att välja (omval) Jim Aleberg till ledamot i styrelsen för 
S i VGR med ett års mandattid.  
 

g. 1 ersättare styrelsen för S i VGR, 1 år 
Mötet beslutade att välja (omval) Janette Olsson till ersättare i styrelsen 
för S i VGR med ett års mandattid.  
 

h. 6 ledamöter S i VGR representantskap, 1 år 
Mötet beslutade att välja (omval) Ronnie Bryngelsson, Öckerö, till 
ledamot på S i VGR representantskap med ett års mandattid.  
Mötet beslutade att välja (omval) Peter Bäcklund, Tjörn, till ledamot på 
S i VGR representantskap med ett års mandattid.  
Mötet beslutade att välja (omval) Thorbjörn Carlsson, Partille, till 
ledamot på S i VGR representantskap med ett års mandattid.  
Mötet beslutade att välja (nyval) Madeleine Librén, Lilla Edet, till 
ledamot på S i VGR representantskap med ett års mandattid.  
Mötet beslutade att välja (omval) Monica Samuelsson, Ale, till ledamot 
på S i VGR representantskap med ett års mandattid.  
Mötet beslutade att välja (omval) Linda Åshamre, Kungälv, till ledamot 
på S i VGR representantskap med ett års mandattid.  
 

i. 6 ersättare S i VGR representantskap, 1 år 
Mötet beslutade att välja (nyval) Sebastian Aronsson, Alingsås, till 
ersättare på S i VGR representantskap med ett års mandattid.  
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Mötet beslutade att välja (nyval) Ulla-Karin Johansson, Härryda, till 
ersättare på S i VGR representantskap med ett års mandattid.  
Mötet beslutade att välja (nyval) Eva Olsson, Öckerö, till ersättare på S 
i VGR representantskap med ett års mandattid.  
Mötet beslutade att välja (nyval) Kristian Hermansson, Lilla Edet, till 
ersättare på S i VGR representantskap med ett års mandattid.  
Mötet beslutade att välja (nyval) Miguel Odhner, Kungälv, till ersättare 
på S i VGR representantskap med ett års mandattid.  
Mötet beslutade att välja (omval) Rosalie Sanyang, Tjörn, till ersättare 
på S i VGR representantskap med ett års mandattid.  
 

12. Uttalanden 
Redaktionsutskottet föredrog de uttalanden som kongressen hade att ta 
ställning till. Kongressen beslutade att anta uttalanden enligt bilaga Uttalande 
Ukraina samt bilaga Uttalande Miljö.  
  

13. Avslutning 
Ordföranden tackade alla för visat intresse och engagemang och avslutade 
mötet kl 14.45.  

 

Justeras  

 

 

Kajsa Lackovic,   Assar Wixe, 
Mötessekreterare   Mötessekreterare  

 

 

 

Eric Stark,    Ing-Britt Adiels, 
Justeringsperson   Justeringsperson 


