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FÖRSLAG TILL ARBETSORDNING 

 

 

LÖRDAG 

9.00 Samling, kaffe 

09.30 Förhandlingar 

12.30 Lunch 

13.30 Förhandlingar 

15.00 Kaffe 

Ca 17.30 Slut 

 

FORMALIA 

 

Talartid:  

Första inlägget: 3 minuter 

Andra inlägget: 2 minuter 

Replik: 1 minut 

 

Undantagna från talartiden är distriktsstyrelsens föredragande.  

Presidiet kan om det är nödvändigt ytterligare begränsa talartiden. 

 

Talarlista: 

Under mötet använder vi dubbla talarlistor, vilket innebär att på den första listan 

sätts de upp som inte yttrat sig i en fråga ännu. Andra gången du vill säga något 

sätts du upp på andra talarlistan. Den första talarlistan måste vara tom innan 

personer på den andra talarlistan får börja tala. Om du yttrat dig två gånger och 

vill sätta upp dig på talarlistan igen hamnar du på tredjetalarlistan osv. 

 

Talarstatistik: 

Under mötet kommer vi att kartlägga talarstatistiken uppdelat per kön. Utfallet 

kommer att tas till protokollet. 

 

Votering 

Om votering begärs ska detta sker med handuppräckning (försöksvotering) 

därefter kan rösträkning begäras. Vid behandling av verksamhetsplan kan alla 

yrkanden behandlas. Vid motionsbehandling kan endast yrkanden göras på 

motionen (bifall/avslag) eller på distriktsstyrelsens förslag. 

 

 

 



Ur stadgan 

§ 56. I årskonferensen deltar ombud valda av partiföreningarna, 

distriktsstyrelsens ledamöter, revisorer, distriktets valberedning, 

landstingsfullmäktigegruppens ledamöter , partistyrelseledamöter från distriktet, 

distriktets riksdagsledamöter, distriktsfunktionärer samt av partistyrelsen 

utsedda representanter. 

§ 57. Rösträtt har endast partiföreningarnas ombud. 

§ 58. Utöver ombuden har distriktsstyrelsens ledamöter, partistyrelseledamöter 

från distriktet, distriktets riksdagsledamöter, landstingsfullmäktigegruppens 

ledamöter samt av partistyrelsen utsedda representanter yttrande- och 

förslagsrätt i samtliga frågor. Distriktsfunktionärer har yttranderätt i samtliga 

frågor. 

 

 

  



DAGORDNING 

 

 

§ 1 Konferensens öppnande 

 

§ 2 Fastställande av dag- och arbetsordning 

 

§ 3 Val av presidium 

 

2 ordföranden 

2 sekreterare 

2 protokollsjusterare tillika rösträknare 

5 personer till redaktionskommittén 

 

§ 4 Upprop 

 

§ 5 Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse 

 

§ 6 Landstingsgruppens rapport 

 

§ 7 Regiongruppens rapport 

 

§ 8 Rapport från riksdagen 

 

§ 9 Distriktsstyrelsens ekonomiska rapport 

 

§ 10 Revisionsberättelse 

 

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 

 

§ 12 Val av 

 

a) Distriktsordförande 

b) Distriksstyrelseledamöter 

c) Distriktsstyrelsesuppleanter 

d) Revisorer 

e) Revisorssuppleanter 

f) Valberedning 

 

§ 13 Motioner 

 

§ 14 Verksamhetsplan 2013 

§ 15 Budget 2013 

 

§ 16 Uttalanden 

 

§ 17 Avslutning 

 

 


