rätten till ett värdigt liv
Verdandis 48e kongress 11 september 2020, digital och 49e kongress 28–30 maj 2021, Trollhättan

Arbetsordning för Verdandis digitala extrakongress (48e)
den 11 september 2020 kl 13.00-16.00
Den 11 september 2020 kl 13.00-16.00 genomför Verdandi en digital extrakongress (48e). Kongressen kommer att behandla verksamhetsberättelserna
för åren 2017-2019, de ekonomiska berättelserna för 2017-2019, revisorernas
berättelse, styrelsens ansvarsfrihet och förslag till uttalande från kongressen.
Den digitala kongressen genomförs med de ombud som rapporterats in till
förbundskansliet inför kongressen som skulle genomförts i maj 2020.
Valda ombud – och i förekommande fall ersättare – ska alltså tjänstgöra
på den digitala kongressen.
60 ombud kommer att delta på kongressen som genomförs i Starleaf.
Distrikten har utsett delegationsledare som samlar distriktets ombud
i gemensam lokal. För att minimera antalet uppkopplingar är det bra
om vi har få ombud som sitter enskilt. Dock om något ombud önskar
att sitta enskilt av något skäl, går det bra att göra detta.
Förbundsstyrelsen kommer med förslag till uttalande, men i övrigt finns det
ingen motionsrätt till kongressen. Men ombuden har naturligtvis rätt att föreslå förändringar eller tillägg kring de dagordningspunkter som ska avhandlas.
Starleaf
Delegationsledaren är ansvarig för sin delegation, datoruppkopplingen till
Starleaf, bildsnittet och mikrofonen. När registreringen (kl 11.30-12.30) och
kongressen (kl 13.00-16.00) startar ska alla mikrofoner vara påslagna.
Presidiet kopplar bort alla mikrofoner via en central mute-funktion.
När någon önskar tala kopplar presidiet på den aktuella mikrofonen.
Endast en Starleaf-uppkoppling per lokal kan vara igång samtidigt.
Med fler uppkopplingar i en lokal, blir det rundgång som stör mötet.
Kongresshandlingar
Samtliga kongresshandlingar har skickats ut till ombud och ersättare
senast den 9 september 2020. Handlingar finns också för nedladdning
på Verdandis hemsida: verdandi.se.
Handlingarna är:
•
•
•
•
•

Dagordning
Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse 2017-2019
Bilaga till Verksamhetsberättelsen med fördjupande verksamhetsbeskrivningar
Revisionsberättelse
Förslag till uttalande
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Begära ordet
Ombud, förbundsstyrelse, revisorer och valberedning har rätt att begära ordet
under kongressen. När du ska begära ordet skickar du ett sms till Aiya Mohsen
Ali på mobil: 073-933 49 11. När du sms:ar ska du ange: Namn, distrikt, din
funktion på kongressen samt under vilken dagordningspunkt du vill tala.
Röstning
Om endast ett förslag föreligger till beslut sker röstning genom tyst medgivande,
det vill säga att ombud avstår från att protestera. Om någon är emot beslutet
begärs votering.
Votering
Votering sker via Verdandis röstsystem VerdandiVote. Röstningen går till så att
varje delegationsledare samlar in rösterna från ombuden i sitt distrikt, från de
ombud som är på plats i gemensamhetslokalen och från de ombud som har
valt att sitta enskilt. Delegationsledaren/röstrapportören knappar sedan in
rösterna i VerdandiVote. Kongressens valda rösträknare förmedlar sedan det
slutliga röstresultatet till presidiet. Om det blir problem vid röstningen av
något slag kan delegationsledaren kontakta: Edgar Massey, mobil:
070-551 28 28 eller Marja Koivisto, mobil: 070-070 76 50.
Stödfunktioner
Förbundskontoret har flera funktionärer som är behjälpliga före, under och
även efter kongressen. Funktionärerna svarar gärna på frågor så tveka inte
att kontakta:
Aiya Mohsen Ali, ansvarig för ”Begära-ordet-funktionen”. Om du har frågor
om hur man kan begära ordet kontakta Aiya på, mobil: 073-933 49 11 eller
e-post: aiya.mohsen.ali@verdandi.se.
Magnus Bååth, ansvarig för att svara på frågor om Starleaf-systemet och hjälp
med uppkoppling. Magnus hjälper gärna till med att arrangera testmöten om
något distrikt så önskar. Kontakta Magnus om du har frågor om Starleaf på,
mobil: 070-725 58 00 eller e-post: magnus.baath@verdandi.se.
Edgar Massey, ansvarig för VerdandiVote. Kontakta Edgar om du har frågor
om VerdandiVote eller kring röstning och votering på, mobil: 070-551 28 28
eller e-post: edgar.massey@gmail.com.
Lars Ohly, ansvarig för den politiska processen och dagordningen.
Kontakta Lasse om du har frågor kring kongressens innehåll, formalia,
dagordning, presidiets funktion eller annat på, mobil: 070-260 84 64
eller e-post: lars.ohly@verdandi.se.
Marja Koivisto arbetar som kongressgeneral och är ansvarig för att
samordna kongressen. Kontakta Marja om du har övriga frågor på,
mobil 070-070 76 50 eller marja.koivisto@verdandi.se.
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