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Förslag 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårskonferensen besluta
■   att från och med distriktsårskonferensen 2015 övergå till tvååriga mandatperioder för distriktsstyrelsen 
och därmed hålla distriktsårskonferens vartannat år.

Bakgrund och motivering

Distriktets organisationsutredning, som presenterade sina förslag förra året, anförde bland annat följande 
angående tvååriga mandatperioder för DS:

”Styrelsen som tillträder under våren behöver i regel våren och försommaren till att konkretisera sin 
verksamhetsplan, sommaren är svår att bedriva verksamhet under och redan under mitten av hösten måste 
nästa distrikts-årskonferens börja förberedas. Detta gör att den tid som distriktsstyrelsen kan arbeta med 
fokus på verksamhet och politik i praktiken är begränsad till mindre än ett halvår, i värsta fall begränsat till 
några få månader. 

Ett ytterligare problem är att distriktsstyrelsen och distriktsexpeditionen utsätts för omfattande 
administration och organisatoriskt arbete i anslutning till distriktsårskonferenser. Även valberedningar 
och partiföreningar behöver lägga mycket arbetstid för att förbereda och genomföra distrikts-
årskonferensen. 

Organisationsutredningen vill att distriktet ska kunna arbeta under tvååriga mandatperioder och att 
distriktsårskonferensen sammankallas vartannat år istället för varje år. Det år då det inte arrangeras 
distriktsårskonferens föreslår organisationsutredningen att en stor konferens med fokus på lands-
tingsfrågor eller andra frågor som är politiskt viktiga för regionen arrangeras. Det blir ett tillfälle för 
landstingsvänstern och partiföreningarna att diskutera och besluta i viktiga sakpolitiska frågor. Distrikts-
styrelsen fastställer tema på dessa konferenser. På detta sätt samlas distriktet i större utsträckning kring 
politik. Trots att denna konferens förstås också kräver resurser så sparas mycket tid eftersom den har en 
annan form.” 

I verksamhetsplanen för 2013 uppdrog distriktsårskonferensen till DS att ”skriva motion till kommande 
kongress om att utöka distriktets möjlighet att ha tvååriga mandatperioder så att det även blir möjligt att 
enbart ha distriktsårskonferens vartannat år och välja hela styrelsen samtidigt vartannat år.” Eftersom 
partistyrelsen själv föreslog en sådan stadgeändring, beslutade DS att inte lämna in någon motion. När 
detta skrivs utgår vi från att kongressen kommer att bifalla partistyrelsens förslag.

Distriktsstyrelsen föreslår att vi nu fullföljer organisations-utredningens förslag och förra årskonferensens 
beslut genom att övergå till tvååriga mandatperioder för DS och därmed årskonferenser vartannat år.

Vi föreslår dock att vi övergår till tvååriga mandatperioder först från och med nästa årskonferens, 2015. 
Det finns två huvudskäl till detta. För det första bör valberedningen och de som funderar på att kandidera 
till DS känna till förutsättningarna i god tid. För det andra är det en fördel om inte årskonferensen 
ligger samma år som kongressen. Särskilt valår – som i år – innebär det en extrem administrativ och
organisatorisk belastning med kongress, valkonferens och årskonferens inom loppet av några månader.

Vilken typ av distriktsarrangemang som ska genomföras de år vi inte har årskonferens kan antingen 
överlåtas till distriktsstyrelsen att bestämma eller skrivas in i den verksamhetsplan som 
distriktsårskonferensen beslutar om året före.
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