OMBUDSVAL
Distriktet ska välja 59 stycken kongressombud och lika många ersättare. Alla
medlemmar kan bli valda till kongressombud. Därför ligger det ute en
nomineringsanmodan, där du kan nominera dig själv eller en kamrat som du tycker ska bli
en av de 59 representanter som distriktet skickar till kongressen. Nominera någon till
plats som kongressombud HÄR
VALKRETSAR
Distriktet har 14 olika valkretsar. Valet av ombud sker i varje valkrets mellan 6-17
december. Vilket datum som gäller för just din valkrets bestämmer sammankallande
partiförening i din valkrets.
Hur valkretsarna är fördelade och vilken partiförening som är sammankallande hittar du
HÄR.
SAMMANKALLANDE PARTIFÖRENING
Den sammankallande partiföreningen kommer att ansvara för att planera och hålla i
mötet. Det är också den partiföreningen som avgör i vilken form som mötet kommer att
ske: fysiskt, digitalt eller ”digifysiskt” (dvs att det finns möjlighet att delta både digitalt
och fysiskt). Alla ombudsval kommer att ske i Suffra, vilket innebär att sammankallande
partiförening även behöver säkerställa att det finns en tekniskt ansvarig på plats.
Eftersom valet genomförs i Suffra finns det möjlighet att lägga till medlemmar på plats,
men det bästa är att medlemmar som vill delta vid ombudsvalet anmäler sig i förväg.
Distriktet förbereder för en omröstning med Suffra, där dagordning och valsedlar
kommer att finnas. En representant från distriktsstyrelsen deltar på samtliga ombudsval
som mötesordförande samt ansvarar för att protokoll justeras på plats, samt att valen av
ombud kommer distriktsexpeditionen tillhanda.
Sammankallande partiförening behöver anmäla när, var och hur ni tänker hålla mötet
samt vilka som är valda till valberedning via denna anmälningsenkät senast den 4
november.
VALBEREDNINGAR I VALKRETSARNA.
Valkretsen ska välja en valberedning där representanter från samtliga partiföreningar i
valkretsen ska finnas med. Anmälan av vilka som är valberedning sker i samband med
anmälan av var, hur och när ombudsvalet sker, via anmälningsenkät
Förhandsnominering av ombud stänger den 4 november. Därefter ska valberedningarna i
valkretsarna behandla inkomna nomineringar, för att sen lämna in ett förslag på vilka
valkretsen ska välja som ombud. Hur många ombud varje valkrets får skicka
framkommer av ombudsfördelningen HÄR
OBS! Glöm inte att välja lika många ersättare!
VIKTIGA DATUM
September:
15 september

Nominering till ombud öppnar

Oktober:
19 oktober

Motionsskrivarträff

November:
4 november
4 november
4 november
4 november
4 november
18 november
December:
6-17 december
24 december
Januari:
4 januari
11 och 19 januari
Februari:
4 – 6 februrari

Motionsstopp
Nomineringsstopp till PS, valberedning för PS m fl.
Nomineringsstopp till ombud HÄR
Valkretsar ska ha valt valberedning
Valkretsar ska ha anmält var och när ombudsvalet är HÄR
Valkretsarnas valberedningar skickar in sina förslag
Val av ombud (ordinarie + ersättare) genomförs i våra
valkretsar
Distriktet rapporterar in valda ombud till kongressen
Motionssvar
Preliminära datum för digifysiska ombudsträff (kan ändras!)
mer info om det kommer .
Kongress

TO DO
Nedan följer en checklista för vad alla partiföreningar behöver göra, vad
sammankallande partiförening behöver göra samt vad valberedningarna i valkretsarna
behöver göra.
Alla partiföreningar:
✓ Delta på motionsskrivarträff 19 oktober
✓ Nominera kamrater att agera ombud senast 4 november HÄR
✓ Beakta motionsstopp 4 november
✓ Representant i valberedning i valkretsen (väljs senast 4 november)
✓ Anmäl att ni vill delta på ombudsvalet i er valkrets
✓ Uppmana medlemmar att anmäla sig, alternativt komma oanmält.
Sammankallande partiföreningar:
✓ Bestäm datum och tid (mellan 6-17 december)
✓ Bestäm om ni genomför valet fysiskt, digitalt eller ”digifysiskt”
✓ Rapportera in till distriktsexpeditionen hur, var och när ni genomför ombudsvalet i
er valkrets senast 4 november HÄR
✓ Kalla era medlemmar till ombudsval i er valkrets (minst två veckor innan satt
datum)
✓ Se till att välja valberedning tillsammans med de andra partiföreningarna i er
valkrets senast 4 november
✓ Genomför ombudsval
Valberedningar:
✓ Samla alla förhandsnomineringar och behandla dessa enligt överenskommelse i
valberedningen (t.ex intervjua personer vid behov)
✓ Sammanställ ett förslag på ombudsval, ordinarie + lika många ersättare
✓ Skicka förslaget till er valkrets samt till distriktsexpeditionen
✓ Genomför ombudsval

