Förslag till val- och arbetsordning för Göteborgs
Socialdemokratiska partidistrikts årskongress
lördag den 30 maj 2020
Årskongressen hålls digitalt via mötesverktyget Zoom.

Ramtider:
Kl 08:00
Kl 10.00
Kl 11.00
Kl 11.20
Ca kl 13.00

Registrering och support så ombud kan komma in i Zooms kongressforum
Årskongressens öppnande och förhandling enligt dagordning
Gäst: Utrikesminister Ann Linde har ordet
Förhandling enligt dagordning
Avslutning

Valordning
Omröstningar och personval sker öppet via funktionen Yes/No som finns i Zooms
participants-fält.
Om det vid ett personval är motkandidater gentemot valberedningens förslag, kommer
distriktsstyrelsen föreslå distriktskongressen bordläggning av just det specifika valärendet.
Slutna voteringar går ej att genomföra via Zoom.

Arbetsordning
Länk och lösenord till kongressen skickas ut dagarna innan kongressen via mejl till ombuden.
Länk och lösenord används för att komma in i mötesforumet Zoom. För att undvika digitala
köer vid registrering och försening av kongressen ombeds ombuden ansluta sig till mötet i
god tid, helst redan en timme innan kongressen börjar.
Registrering av ombud görs i Zooms väntrum. Partidistriktet släpper in ombud till
mötesforumet när de kan identifiera personen. Ombuden ska om möjligt ha tillgänglig
kamera påslagen till dess att presidiet ger annan instruktion. Ombuden ska även skriva sitt
för- och efternamn i anslutning till sin bild.
Röstlängden fastställs genom partidistriktets registrering av de ombud som kommer in på
kongressen.
Zooms mötesfunktioner gås igenom i inledningen av kongressen och bilder kommer läggas
upp på skärmen från mötespresidiet, så ombuden kan följa med i de presentationer som
görs.
För att begära ordningsfråga, klicka på ”Chatt” för att kommunicera med mötespresidiet.
Skriv ORDNINGSFRÅGA i fältet.
Vid kongressens start kommer alla mikrofoner sättas i tyst-läge. Ordet begärs genom att man
använder Raise Hand-funktionen (tryck på Participants och därefter på den blå handen). När
ombud får ordet slår ombudet på mikrofonen. Presidiet kan stänga av mikrofonen när

talartid är slut, för att undvika brus och dåligt ljud.
Tiden för varje talare, utom för föredragande, är begränsad till två minuter om kongressen
inte beslutat annat. Distriktsstyrelsens och rapportgruppernas föredragande har inte
tidsbegränsning.
Den som begär ordet för första gången under en punkt har företräde före den som redan
talat tidigare under punkten.
Mötespresidiet ska föreslå streck i debatten om fyra personer av samma kön står efter
varandra på talarlistan.
Ombud som behöver teknisk support eller önskar lämna mötet ska anmäla detta till
telefonnummer 031-3396300 eller info.goteborg@socialdemokraterna.se.

