Distriktskongressombud
Det är nu dags för föreningar och klubbar att välja ombud till distriktskongressen. Det är samma ombud under
hela året, till både vår- och höstkongresserna (samt ev. extrakongress). Enligt stadgarna skall ombuden väljas
före februari månads utgång. Antalet ombud som föreningen har baseras på hur många betalande medlemmar
föreningen hade 31/12 2020.
Från 2016 är det nya stadgar och det är endast de medlemmar som betalt medlemsavgiften som är
ombudsgrundande. Det är också bara medlemmar som betalt som är valbara och kan vara ombud.
I ombudslistan ser ni ombudsgrundande medlemsantal och antal ombud. Behöver ni en lista över era
medlemmar för att se vilka som är valbara så kan ni höra av er till Expeditionen.
Blankett att fylla i när ni rapporterar in ombuden finns på andra sidan av detta blad. Det går också bra att skriva
ombuden i ett mail.
Viktigt:
• Ni skall utse samma antal ersättare som ordinarie.
• De ni väljer ska vara medlem i föreningen.
• Personerna ska vara tillfrågade att de vill ha uppdraget (något att tänka på är att ledamöter i partidistriktets
styrelse och revisorer redan har rösträtt.)
• Listan över ombud och ersättare ska sändas in snarast, absolut senast 28 februari. Datumet är beslutat av
distriktsstyrelsen. Lämnas ombuden in senare kommer föreningen inte ha någon representation under året.
• Det går inte att ändra eller komplettera ombud/ersättare under året, de som valts sitter hela året.
Föreningen kommer att faktureras för de ombud, eller kallad ersättare, som inte lämnar återbud och inte
närvarar på distriktskongressen.(Gäller fysiska möten)
Kontaktperson: Eleonor Schüler, 031-339 63 13, medlemskap.goteborg@socialdemokraterna.se

Uppgifter på ombud och ersättare till Göteborgs
Socialdemokratiska Partidistrikts distriktskongress 2021
Förening: ..............................................................................................................................................
Utsedda vid ......................................................................... -möte. Datum: ......................................
Inlämnat av: ..........................................................................................................................................
Skickas senast 28 februari (lista inkommen senare kan inte behandlas) till Socialdemokraterna Göteborg,
Järntorget 8, 413 04 Göteborg eller e-post: medlemskap.goteborg@socialdemokraterna.se
Personerna ska vara tillfrågade om uppdraget och ha betalt medlemsavgiften. En person får enbart vara ombud
för en förening. Medlemslista beställs på e-postadressen ovan.
Ordinarie ombud vänligen texta
Namn obligatoriskt

Medlemsnummer (alternativt gatuadress)
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Ersättare (lika många som ombud)
Namn obligatoriskt

Medlemsnummer (alternativt gatuadress)
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Ersättare träder in i den ordning de är valda, ersättare kallas av ombudet som fått förhinder.
Vid varje distriktskongress faktureras föreningen 100 kr per ej närvarande ombud som ej lämnat återbud.

