KONGRESS 2017
EN JÄMLIK OCH
RÄTTVIS FRAMTID

Verdandis 47e kongress, Helsingborg, 13–14 maj 2017

DAG- OCH ARBETSORDNING
Förslag till

DAGORDNING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
a)
b)
c)
9.
10.
11.
12.
13.
a)
b)
c)
d)
e)
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Kongressens öppnande
Parentation
Kongressens behöriga utlysande
Fastställande av röstlängd
Antagande av dag- och arbetsordning
Val av kongressordförande och kongressekreterare
Val av protokolljusterare och rösträknare
Utskottsarbete
Val av utskottsgrupper
Val av redaktionsutskott
Val av granskningsutskott
Behandling av verksamhets- och ekonomisk berättelse
Behandling av revisionsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet
Beslut om arvoden till styrelse och revisor med tillhörande motion
Val
Ordförande
Ledamöter ordinarie
Ledamöter ersättare
Revisorer två ordinarie och två ersättare
Valberedning
Utdelning av Verdandiljuset 2017
Behandling av motioner
Verdandis Socialpolitiska program
Stadgar
Förbundsmärke
Verksamhetsplan
Fastställande av medlemsavgifter och regler för dess fördelning
Redaktionsutskottets förslag till uttalande
Bestämmande av tid och plats för nästa kongress
Avslutning

ARBETSORDNING
Lördag 13 maj
09.00-12.45		
12.00-13.00		
13.00-14.00
14.00-16.30
16.30–17.00 		
17.00 -18.30		
20.00		
21.30-22.30

Registrering
Lunch
Kongressöppning/parentation/formalia
Utskottsarbete
Fika		
Kongressarbete/val
Kongressmiddag
Reservtid för utskottsarbete

Söndag 14 maj
08.00-10.00		
Kongressarbete
10.00-10.30		
Fika
10.30-12.00		
Kongressarbete
12.00-13.00		
Lunch
13.00-15.00		
Kongressarbete/Avslutning
15.00			Fika
Permission
Anhållan om permission kan göras till presidiet, men beviljas endast i undantagsfall.
Diskussionsordning
•
•
•
•

Föredragningar och debattinlägg görs från podiet/talarstolen.
Begäran om ordet och förslag lämnas in skriftligt till presidiet.
Ev. reservationer lämnas skriftligt och senast vid kongressens avslutning.
Kort replik tillåts.

Ersättares rätt att inträda under pågående kongress
Under förutsättning att ersättare varit närvarande sedan kongressens öppnande,
äger distrikt rätt att sätta in ersättare vid allvarligt förfall för ordinarie ombud.
Orsaken kan vara sjukdom, familjeskäl eller annat tungt vägande skäl.
Ersättaren ska anmälas i kongressbyrån före kongressens öppnande.
Ersättaren deltar i kongressen som observatör under tiden före eventuell tjänstgöring. Förfall och ersättares rätt att träda in i kongressens arbete ska godkännas
av presidiet och rapporteras till kongressen.

