Distriktskongressen 28-29 augusti 2021
Preliminärt tidsschema observera att tiderna kan ändras

Lördagen den 28 augusti

INLEDS MED SÅNG ”VI BYGGER LANDET”
09.00

Kongressens öppnande

11.00

Partistyrelsens representant Stefan Löfven talar

ca 11.30

Förhandlingarna återupptas

12.00

§12A Val av ordförande

12.05

§12B Val av ledamöter i distriktsstyrelsen
Förhandlingarna återupptas

12.30-13.30

Lunch

13.30-14.30

Kyrkovalupptakt med tal av Wanja Lundby-Wedin
och Jesper Eneroth

ca 14.30

Förhandlingarna återupptas, behandling av DS utlåtande
över motionerna påbörjas

15.00

§12C Val av ledamöter i verkställande utskottet

15.05

§12D Val av suppleanter i distriktsstyrelsen
Förhandlingarna återupptas

17.15

§12E Val av revisorssuppleanter

17.25

§12F Val av valberedning
Förhandlingarna återupptas

Kl. 19.00

Middag och preliminärt slut för dagen

Söndagen den 29 augusti

09.00-

Förhandlingarna återupptas

12.30-13.30

Lunch

13.30

Förhandlingarna återupptas

Tid ej satt

Kongressens avslutning

AVSLUTAS MED SÅNG ”INTERNATIONALEN”

VI BYGGER LANDET
Vi bygger landet i gärning och ord,
röjer dess tegar och plöjer dess
jord.
Vi bärgar skörden som åkrarna gav,
timret ur skogen och fångsten ur
hav.
Vi är de tusenden som bygger
landet,
vi bar det fram i nöd och strid,
i trots och längtan,
i svält och armod
nu bygger vi den nya tid.

Vi är fabrikens och plogarnas män,
vi reste bygden och värnade den.
Vi är de kvinnor som bördorna bar,
skapade lyckan och höll henne kvar.
Vi är de tusenden som bygger
landet,
vi bar det fram i nöd och strid,
i trots och längtan,
i svält och armod
nu bygger vi den nya tid.

Malmen ur berget och milornas kol
stöpte vi järn av och smidde till stål.
Fiskarens koja och torparens hem
röjde vi plats för och timrade dem.

Hör hur det sjunger från rem och
pistong,
hör hur det växer till arbetets sång,
susar från axen av gulnande säd,
stiger i klangen från släggor och
städ:
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i svält och armod
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INTERNATIONALEN
Upp, trälar uti alla stater,
som hungern bojor lagt uppå
Det dånar uti rättens krater,
snart skall uppbrottets timma slå.
Störtas skall det gamla snart i
gruset.
Slav, stig upp för att slå dig fri!
Från mörkret stiga vi mot ljuset,
från intet allt vi vilja bli.

Arbetare, i stad på landet,
en gång skall jorden bliva vår
När fast vi knyta brodersbandet,
då lättingen ej råda får.
Många rovdjur på vårt blod sig
mätta
men när vi nu till vårt försvar,
en dag en gräns för dessa sätta,
skall solen stråla lika klar.

Upp till kamp emot kvalen.
Siste striden det är,
ty Internationalen
till alla lycka bär.
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