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Förslag till arbetsordning (tider) och konferensordning 

 

  

Lördag  

0930-1000  Ankomst, fika 

1000-1200  DÅK - Inledning, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, ansvarsfrihet,  

1200-1300  Lunch 

1300-1430 DÅK - Val, motioner, verksamhetsplan, rapport från riksdagen 

1430-1700  Valskola  

1700   Information om Österåsen 

1800  Middag 

 

Söndag  

08-09.00  Frukost 

09-12.30  DÅK - Rapport från regionen, regionalpolitiskt program 

  Valskola – Sammanfattning, så här går vi vidare! 

1230  Lunch  

 

Konferensordning  

För att mötet ska flyta på så bra som möjligt är det bra att komma överens om innan hur 

mötet ska gå till. Och enklast när man är många som ska vara med och fatta beslut är att ha 

fasta former för mötet.  

 

Yttranderätt och förslagsrätt DÅK 

Utöver ombuden har distriktsstyrelsens ledamöter, partistyrelseledamöter från distriktet, 

distriktets riksdagsledamöter, landstingsfullmäktigegruppens ledamöter samt av 

partistyrelsen utsedda representanter yttrande- och förslagsrätt i samtliga frågor. 

Distriktsfunktionärer har yttranderätt i samtliga frågor. 

 

Beslutanderätt DÅK 

Enbart partiföreningarnas valda ombud har rösträtt  

 

Begära ordet DÅK 

Ordet begärs skriftligt och begäran lämnas till presidiet  

 

Yrkanden DÅK 

Yrkanden ( det vill säga förslag i mer dagligt tal) ska inkomma skriftligt till presidiet.  

 

Pläderingar DÅK 

Man har möjlighet att plädera för någon som man vill se vald till ett uppdrag. Däremot 

pläderar vi aldrig emot någon.  
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Beslut DÅK 

Röstning genomförs via acklamation, i de fall något ombud uppfattar att presidiet hört fel kan 

man begära votering, man genomför då samma beslut igen fast med handuppräckning, i de  

 

fall man då också anser att presidiet sett fel kan man begära rösträkning, då får de valda 

rösträknarna räkna det exakta antalet röster för vardera förslaget.  

 

Val DÅK 

Vid personval där det finns fler valbara personer än valbara platser genomförs slutna val.  

För att bli vald behövs mer än 50 % av röstetalet. Om det efter första röstomgången inte är 

någon kandidat som fått 50% genomförs en ny omgång mellan de som fått flest röster i 

första omgången. Kvinnor skall vara representerade i valda organ och på förtroendeposter 

med minst 50 procent om inte synnerliga skäl förhindrar detta. I de fall där suppleanter 

förekommer skall såväl antalet ordinarie ledamöter som styrelsen som helhet bestå av minst 

50 procent kvinnor. 

 

 

 

 


