DAGORDNING
§1

Kongressens öppnande
a) Öppningsceremoni
b) Kongressens behörighet
c) Kontroll av ombudsfullmakter

§2

Fastställande av dag-, arbets- och kongressordning
a) Dagordning
b) Arbetsordning
c) Kongressordning

§3

Mötestekniska val
a) Ordförande
b) Sekreterare
c) Rösträknare
d) Justerare
e) Redaktionskommittéer

§4

Nomineringarnas avslutande samt stadgefrågor sammanhängande med val

§5

Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk berättelse

§6

Revisorernas berättelse

§7

Frågan om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen

§8

Behandling av förslag till principprogram

§9

Behandling av förslag till stadgar

§10 Val
a) Förbundsordförande
b) Förbundsstyrelse
c) Kommittéer
d) Revisorer
e) Valberedning
§11 Behandling av förslag till verksamhetsplan
§12 Behandling av allmänna motioner
§13 Uttalanden
§14 Kongressens avslutande

ARBETSORDNING
Torsdag 2 juni
14.00-15.30 Ankomst och incheckning
15.30-17.00 Tjej- och killträffar
17.00-18.00 §1-4, Öppnande, formalia m m
18.00-18.30 §13 Uttalanden
18.30-20.00 Middag
20.00-21.00 §5-7, Verksamhetsberättelse - Ansvarsfrihet
Fredag 3 juni
09.00-12.00 §11 Verksamhetsplan
12.00-13.30 Lunch
13.30-15.00 §11 Verksamhetsplan forts
15.00-18.00 Kongresseminarium
18.00-19.30 Middag
19.30-21.00 §11 Verksamhetsplan forts
21.00-22.00 §9 Stadgar
Lördag 4 juni
09.00-12.00 §8 Principprogram
12.00-13.30 Lunch
13.30-18.00 §8 Principprogram forts
18.00-19.30 Middag
19.30-22.00 §8 Principprogram forts
Söndag 5 juni
09.00-10.00 §8 Principprogram forts
10.00-10.30 §10a Val av förbundsordförande
10.30-12.00 §10b Val av ordinarie ledamöter till förbundsstyrelsen
12.00-13.30 Lunch
13.30-14.30 §10b Val av suppleanter till förbundsstyrelsen
14.30-15.30 §12 Allmänna motioner
15.30-17.30 §10c-e Övriga val
17.30Middag och kongressfest
Måndag 6 juni
09.00-10.00 Reservtid
10.00-12.00 §13 Uttalanden
12.00-13.00 §14 Kongressens avslutande
13.00-15.30 Städning och hemfärd

MOTIONER
Motioner till kongressen skall vara förbundet tillhanda senast 23 mars. Försenade motioner
kommer inte att tas upp till behandling. Motioner skickar man in genom att maila till
info@ungvanster.se. Nedan finns ett exempel på hur en motion utformas.
Motion angående verksamhetsplanen s.1 rad 2

(Rubrik med ämne, vilket dokument motionen berör, sid- och radnummer. Vill man motionera på stadgarna utgår man från den
upptryckta versionen från 2008 som finns att beställa från förbundscentralen.)

Förbundsstyrelsen inleder verksamhetsplanen lite väl blygsamt. Jag tycker att stycket inledning
bör skrivas om lite så att vi får en lite mer positiv början av dokumentet.
(Brödtext, där du förklarar vad du tycker och argumenterar för din sak.)

Jag yrkar…
Att på s.1 rad 2 ändra meningen ”Det här är Ung Vänsters verksamhetsplan för
den kommande kongressperioden” till ”Det här är supercoola Ung Vänsters
aphäftiga verksamhetsplan för den fantastiska kongressperioden som vi inleder på
dunderkongressen 2011.”
(Att-sats, med rad- och sidnummer på var du vill ändra)

Anna Glad, Ung Vänster Kycklingvattnet
(Namn ochj klubb)

NOMINERINGAR
Nomineringar inför valet av förbundsordförande, förbundsstyrelse, program- och
stadgekommitté samt revisorer skickas till valberedningen@ungvanster.se. Nomineringar går
att göra ända fram till kongressen dock har valberedningen satt ett förhandsnomineringsstopp till
20 april och önskar få in alla nomineringar innan dess för att hinna med att behandla dem
noggrant.
Nomineringar till valet av valberedning förbereds av förbundsstyrelsen. Dessa nomineringar
skickas till info@ungvanster.se.

VIKTIGA DATUM
23 mars
- Motionsstopp
20 april
- Distrikten ska ha valt ombud samt rapporterat in dessa till förbundscentralen
- Förhandsnomineringsstopp till val av förbundsordförande, förbundsstyrelse, programkommitté,
stadgekommitté och revisorer
4 maj
- Senast då motioner och motionssvar kommer ut till ombuden
21-22 april
- Ombudsträff, Östra grannskapet
7-8 maj
- Ombudsträffar, Södra och Västra grannskapet
14-15 maj
- Ombudsträffar, Bergslagens och Norra grannskapet
2-6 juni
- Kongress i Sandviken

