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Till kongressombuden
Partivän!
Du hälsas välkommen till partidistriktets 111:e kongress, som hålls 6 april på Quality Hotel View i Hyllie,
Malmö. Kongressen inleds klockan 09.00. Övriga tider framgår av arbetsordningen.
Vi har 107 motioner att behandla och distriktsstyrelsen vädjar till ombuden att vara behjälpliga, så långt
som möjligt, i syfte att underlätta arbetet för presidiet, distriktsstyrelsen och delegationerna själva under
kongressen. Under kongressen kommer de föredragande att finnas tillgängliga där ombuden kan diskutera
eventuella förslag till ändringar. Detta kommer att ske enligt ett tidsschema i handlingarna.
Partistyrelsens representant blir Ann Linde, utrikeshandelsminister och minister för nordiska frågor.
Under eftermiddagen ajourneras kongressen för en upptakt inför Europaparlamentsvalet med medverkan
av Socialdemokraternas förstanamn till EU-valet Heléne Fritzon från Kristianstad.
Yrkanden avseende motioner och distriktsstyrelsens utlåtanden över desamma lämnas skriftligt till
presidiet snarast, så ökar möjligheterna att behandlingen går smidigare och vi vinner tillsammans värdefull
tid. Inget av ovanstående får tolkas som att distriktsstyrelsen försöker begränsa ombudens möjlighet och
rätt att agera på själva kongressen. Det syftar enbart till att underlätta arbetet.
För att underlätta fullmaktsgranskningen av ombuden så ska varje arbetarekommun utse en delegationsledare, som ansvarar för sin kongressdelegation. Uppgiften för delegationsledaren är att justera
respektive arbetarekommuns ombudsförteckning före förhandlingarnas början, samt till kongresspresidiet
meddela när ett ombud har förhinder och behöver lämna kongressen. Ombudsbrickor samt biljetter till
mat kommer att delas ut tillsammans med röstkorten till delegationsledaren.
Kongressbyrån är placerad i foajén utanför kongressalen och öppnar klockan 08.00.
Eventuellt förhinder anmäls till Din egen arbetarekommun samtidigt som handlingarna lämnas
in.
Handlingarna kan laddas ner elektroniskt direkt från vår hemsida:
http://www.socialdemokraternaskane.se/distriktskongress-2019/
Medtag bilagda kongresshandlingar
Bilagor:
Dag- och arbetsordning (rosa)
Motionshäfte (gult)
Utlåtande över motionerna (grönt)
Verksamhetsberättelse med årsbokslut (rött)
Kompletterande handlingar (beige)
Nomineringar till regionala uppdrag (blått)
Rapport över 2018 års motioner (orange)
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