Malmö 2022-03-14
Till

kongressombuden
arbetarekommunen, för kännedom
distriktsstyrelsen, för kännedom

Partivän!
Du hälsas välkommen till partidistriktets 114:e kongress, som hålls 9-10 april på Malmö Live,
Malmö. Kongressen inleds klockan 09.00.
Samtliga delegationer uppmanas att vara på plats i god tid för att respektive delegationsledare
senast kl 08.30 ska kunna överlämna justerad ombudsfullmakt till kongressbyrån. Övriga tider
framgår av arbetsordningen.
Vi har att behandla 72 motioner och förslag till Skåneprogram 2022-2026. 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.
Skåneprogrammet kommer att behandlas samtidigt som motionerna. Respektive område i
Skåneprogrammet behandlas under den punkt på dagordningen där motionerna för det området
behandlas. Formellt kommer beslutet om Skåneprogrammet under en särskild punkt.
Partistyrelsens representant är finansminister Mikael Damberg.
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.
Under lördagskvällen ajourneras kongressen kl 17.00 och sedan inleds kongressfesten kl 19.00.
Vänligen anmäl eventuellt specialkost till nominering@socialdemokraterna.se senast den 23
mars.
Kongressbyrå och delegationsledarens ansvar
Kongressbyrån är placerad i foajén en trappa ner från kongressalen och öppnar klockan 08.00.
För att underlätta fullmaktsgranskningen av ombuden så ska varje arbetarekommun utse en
delegationsledare, som ansvarar för sin kongressdelegation och för att lämna in en justerad
ombudsförteckning till kongressbyrån senast kl 08.30 lördag 9 april.
Delegationsledaren ska också meddela kongresspresidiet när ett ombud behöver lämna
kongressen. Ombudsbrickor kommer att delas ut tillsammans med röstkorten till
delegationsledaren.

Digital röstning för slutna omröstningar (personval)
Personval genomförs om så begärs via sluten omröstning. Till slutna omröstningar kommer vi att
använda verktyget EasyVote. EasyVote är ett digitalt röstverktyg möjliggör för ombud som har
BankID att rösta från sin egen mobil, dator eller surfplatta. För de ombud som inte har
BankID eller känner sig obekväma med tekniken kommer det att finnas möjlighet att rösta
digitalt vid en av våra röststationer.
Vi ber dig som är ombud att snarast logga in på Rosen för alla https://rosenforalla.se/ för att
säkerställa att Din medlemsavgift är betald.
Eventuellt förhinder anmäls till Din egen arbetarekommun. Arbetarekommunen anmäler
löpande in justeringar i ombudsfullmakten till partidistriktet.
Handlingarna kan också laddas ner från vår hemsida www.socialdemokraternaskane.se
Handlingarna skickas endast ut elektroniskt. Medtag surfplatta eller dator till distriktskongressen.
Har du inte tillgång till en surfplatta eller dator ber vi dig i första hand vända Dig till Din egen
arbetarekommun.
Bilagor:

Dag- och arbetsordning
Utlåtande- och motionshäfte
Förslag till Skåneprogram 2022-2026
Valberedningens förslag

Övriga handlingar skickas ut senast två veckor innan distriktskongressen.
Med partihälsning
Socialdemokraterna i Skåne
Petra Bergquist
Förste ombudsman

