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Praktisk information inför kongressen (ombud) 
Tid och plats 
Kongressen äger rum torsdag 5 januari – söndag 8 januari 2012 i Uppsala Konsert & 
Kongress, Vaksala torg 1, se http://www.ukk.se/Valkommen/Hitta-hit/ 

Tidsplan 
Kongressens tidsplan skickas ut efter PS-mötet i december. Men följande hålltider gäller: 
Inregistreringen öppnar torsdag 5 januari kl. 09.30  
Möten med kvinnliga/manliga kongressombud torsdag 5 januari kl.11.00-12.00 
Kongressens öppningsprogram inleds torsdag 5 januari kl. 13.00 
Kongressen avslutas på söndag 8 januari kl. 15.00 

Suppleanters inträde 
Presidiet avgör när suppleanter (ersättare) får träda in. De enda skäl som godtas är ordinarie 
ombuds sjukdom eller liknande skäl för sammanhängande frånvaro. Att ”dela” på en 
ombudsplats är inte möjligt. Om du får förhinder anmäler du detta omedelbart till 
Distriktsexpeditionen storstockholm@vansterpartiet.se. Distriktsexpeditionen kallar då den 
ersättare inom valkretsen som står på tur och meddelar dig så att du kan överlämna 
möteshandlingar, tågbiljett och information om boende till ersättaren. 

Kongressmaterial 
Motioner och partistyrelsens svar mm, skickas ut i början av december och skall vara hos 
ordinarie ombud senast 5 december. Efter partistyrelsens möte den 9-10 december kommer 
verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse att skickas till ombuden. 
Suppleanter kommer inte att få handlingar hemskickade. Du ser själv till att ersättaren får dina 
handlingar mm om du anmält förhinder. Vissa underlag kan laddas ned redan nu 
http://kongress2012.vansterpartiet.se/ 

Rätt kontaktuppgifter i Medlemsregistret 
Du måste själv se till att du har rätt uppgifter i Medlemsregistret där du kan nås före och 
under kongressen, e-postadress, hemadress och mobiltelefonnummer. Du kan själv rätta 
uppgifterna i Medlemsregistret (du loggar in på VNET på partiets hemsida 
http://www.vansterpartiet.se/). Men OBS meddela även Distriktsexpeditionen 
storstockholm@vansterpartiet.se då vi har en excellista vi använder. 

Anmälan av kongressombud, matpreferenser 
Distriktsexpeditionen anmäler distriktets kongressombud, veteran och i vilken ordning 
suppleanter skall träda in. Du måste för denna anmälan senast onsdag 23 november meddela 
Distriktsexpeditionen storstockholm@vansterpartiet.se dina matpreferenser: köttätare, 
vegetarian och matallergier. 

Resa till och från kongressen 
Distriktsexpeditionen beställer ombudens resor via partikansliet, reseutjämning tillämpas. 
Huvudregeln är att minst miljöbelastande och billigaste färdsätt skall användas, dvs i 



huvudsak tåg. Kongressens skall vara klimatneutral vilket bl a innebär att alla resor kommer 
att klimatkompenseras. Anmäl därför senast onsdag 23 november till 
Distriktsexpeditionen storstockholm@vansterpartiet.se om du vill ha en tågbiljett tor, endast 
en väg, från annan station än T-Centralen eller om du ordnar resan själv. Vi köper de 
billigaste, ej ombokningsbara biljetterna med ankomst till Uppsala ca kl 10 torsdag 5 januari 
och avresa ca kl 16 söndag 8 januari (undantag från detta måste anges). 

Boende under kongressen OBS nytt hotell med i huvudsak 
enkelrum 
Distriktet har bokat rum på Hotel Uppsala, Kungsgatan 27 som ligger på gångavstånd från 
kongresshallen http://www.profilhotels.se/hoteluppsala/kontakta-oss/. Anmäl senast onsdag 
23 november till Distriktsexpeditionen storstockholm@vansterpartiet.se om du önskar 
boende under kongressen.  

Barnpassning under kongressen 
Uppsaladistriktet ordnar barnpassning för ombudens barn under kongressen. Om du önskar 
barnpassning skicka ett meddelande till uppsalalan@vansterpartiet.se och ange barnets ålder 
samt vilka dagar och tider du önskar passning. 

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst  
Partiet lämnar inte ersättning för förlorad arbetsförtjänst och DS beslutade vid sitt möte 17 
november att distriktet ej betalar ut pengar för förlorad arbetsförtjänst för kongressombud, 
eftersom det ej finns ekonomisk möjlighet att göra det denna kongress. Din partiförening 
avgör om den har möjlighet att ersätta dig för eventuell förlorad arbetsförtjänst.  

Ombudsavgiften  
Avgiften är 5000 kr. I ombudsavgiften ingår resa, samtliga gemensamma måltider, 
kongressfest och kongresshandlingar. Avgiften betalas av distriktet. I styrelseinfo 1-11 som 
skickades ut i juni meddelade vi att distriktsstyrelsen har beslutat att partiföreningarna skall 
betala en administrativ avgift på 500 kronor per kongressombud. Denna avgift faktureras nu 
när kongressombudsvalen är avslutade. Orsaken är att partiets ombudsavgift höjts, 
Storstockholm har rekordmånga ombud, kongressen är förlängd med en dag samt att det 
arrangeras fler diskussionsmöten och kongressförberedande möten. 

Distriktsexpeditionens närvaro på kongressen och jullov 
Personalen på Distriktsexpeditionen hjälper till att svara på alla praktiska frågor kring 
kongressen och nås lättas per e-post storstockholm@vansterpartiet.se (eller 08-654 13 10).  
Distriktsexpeditionen är stängd för jullov 21 december 2011 -  2 januari 2012. Under denna 
tid kollas endast e-posten sporadiskt. Någon från expeditionen deltar på 
kongressdelegationens möten och undertecknade på kongressen. 
 
 
Hjärtligt välkomna till kongressen! 
 
Distriktsexpeditionen (storstockholm@vansterpartiet.se eller 08-654 13 10) 
 
Elisabeth Ferm (0768146982), Maria Haskas (0768146983, Björn Öberg delvis (0768146984) 


