Mötet hålls i kongressalen, Folkets Hus.

Fredag
Kl 17.00
Kl 18.00
Kl 21:00

Registrering och motionstorg
Förhandlingar enligt dagordning
Slut för dagen.

Lördag
Kl 08:30
Kl 09:30
Kl 10:30
Kl 12.00
Kl 13:00
Kl 13.30
Kl 15:00
Kl 15:30
Kl 17:00
Kl 17:30 ca

Registrering
Gästerna har ordet
Workshop 1
Lunch på O’Learys
Motionstorg
Workshop 2
Kaffe
Workshop 3
Återsamling i Plena
Avslutning

Söndag
Kl 08:30
Kl 09:30
Kl 12.00
Kl 13.30
Kl 17:00 ca

Registrering och motionstorg
Förhandlingar enligt dagordning
Lunch på O’Learys
Förhandlingar enligt dagordning
Avslutning

Samtliga workshops erbjuds tre gånger. Dvs varje ombud har möjlighet att delta i tre
olika teman.
Nedanstående teman kommer att ligga till grund för vårt kommande program ”Ett
jämlikt Göteborg” som ska gälla perioden 2019–2022. Beslut om programmet
kommer att tas på årskongress 2018.
• Utbildningsutvecklingsgruppen
• Sjukvårdsutvecklingsgruppen
• Miljö- och samhällsplaneringsutvecklingsgruppen
• Arbete och näringslivutvecklingsgruppen

•
•

Sociala utvecklingsgruppen
Kultur-, fritid och turismutvecklingsgruppen

Övriga temagrupper:
Distriktsstyrelsen tycker att det är av stor vikt att nedanstående punkter diskuteras så
brett som möjligt. Medskick från temagrupperna tas med i distriktsstyrelsens fortsatta
planering.
• Val 2018 – hur vinner vi det?
• Hur blir vi fler och hur behåller vi dom medlemmar vi har?

Ordet begärs skriftligt. Förslag skall, för att kunna upptas till behandling, vara
skriftliga och bör överlämnas i början av debatten.
Tiden för varje talare, utom för föredragande, är begränsad till två minuter om
kongressen inte beslutat annat. Om en talare under diskussionen om en beslutspunkt
önskar göra ytterligare inlägg är talartiden begränsad till en minut. Möjlighet finns
även att begära replik. Då är talartiden begränsad till en minut. Distriktsstyrelsen
föredragande har obegränsad tid.
Den som begär ordet för första gången under en punkt har företräde före den som
redan talat tidigare under punkten.
Mötespresidiet skall föreslå streck i debatten om fyra personer av samma kön står i
rad på talarlistan.
Personval sker när någon så begär med slutna sedlar. Godkänd valsedel ska uppta det
antal personer som ska väljas. Valsedel upptagande fler eller färre namn är
ogiltig. Vald är den eller de som fått högsta röstetalen. Vid lika röstetal avgör lotten.
Valen förrättas efter det att valberedningen har framlagt sina förslag.
Övriga omröstningar sker öppet. Uppstår lika röstetal avgör tjänstgörande
ordförandes utslagsröst.
Ombud som av någon anledning önskar lämna årsmötet, skall anmäla detta till
registreringen.

