Göteborg 2020-04-30
Till ombud vid partidistriktets årskongress

Du kallas till partidistriktets årskongress lördag 30 maj. Årets distriktsårskongress kommer att
hållas digitalt via mötesverktyget Zoom. Inloggning går att göra från kl. 09:00 för registrering
och ombuden uppmuntras att vara ute i god tid. Kongressen börjar kl. 10:00. Länken och
lösenordet för distriktsårskongressen kommer att skickas ut digitalt veckan innan.
Information om digitala distriktsårskongressen gick ut till föreningarnas styrelser den 24 april
och det brevet bifogas som bilaga till denna kallelse. Det är första gången partidistriktet håller
en digital distriktsårskongress och det kommer kräva förberedelsearbete, vi som arrangerar
och ni som ombud behöver vara del av det gemensamma arbetet.
En viktig uppmaning till alla ombuden är att delta i Zoom-möten inför kongressen, så att man
som deltagare känner sig bekväm med verktyget. Partidistriktet liksom många föreningar
arrangerar intressant mötesverksamhet via Zoom under maj, så anslut gärna vid något av dessa
möten som det står mer om i medlemsbrev och på hemsidan. Där står även mer om de
Zoom-utbildningar som finns inplanerade. Partidistriktets expedition bistår med stöd till
ombuden i förberedelsearbetet, så hör av er till oss med frågor och vad ni behöver hjälp med.
Med denna kallelse kommer handlingarna digitalt men det blir någon/några kompletteringar,
däribland en arbetsordning. Handlingarna skickas även ut i pappersform till ombuden, men
under rådande omständigheter kommer det dröja innan alla ombuden får utskicket då
expeditionen inte är fullbemannad dessa veckor. Partiexpeditionen har förhoppning om att de
nått alla ombud i mitten av maj.
Följande handlingar bifogas i denna kallelse
• Kallelse till distriktsårskongress 2020
• Dagordning
• Verksamhetsberättelse inkl. ekonomisk berättelse och rapporter från parlamentariska
församlingar och sidoorganisationer
• Valberedningens förslag
• Förslag till valberedning
• Rapport av EU-valplan 2019
• Valanalysgruppens rapport – EU-valet 2019
• Rapport från organisationsutredningsgruppen
• Rapport från arbetsgruppen för medlemsutveckling
• Valkommittéutredningens rapport
• Den information om distriktsårskongressen som gick ut i extra styrelsemail förra
veckan.
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Följande handlingar tillkommer i ett senare utskick
• Arbetsordning.
• Revisionsberättelse.
• Förslag till beslut på punkt 18-21.
Anmälan om förhinder
För dig som är ombud, men inte har möjlighet att närvara på distriktsårskongressen, är det
viktigt att du meddelar förhinder snarast möjligt till partidistriktet så att ersättare kan kallas in.
Återbud görs till partidistriktet, telefon: 031-339 63 00 eller på e-post:
info.goteborg@socialdemokraterna.se
Rösträtt
Endast ombud som har betalt medlemsavgiften har rösträtt. Partidistriktet kommer att
kontakta de som inte betalt så att de kan betala.
Varmt välkommen till den digitala distriktsårskongressen!
Arvid Hedeborg
Försteombudsman

