Förslag på dag- och arbetsordning
Dagordning distriktårskonferens 2022 för Vänsterpartiet Västernorrland
§1. Årskonferensens öppnanden
§2. Årskonferensens behöriga utlysande
§3. Mötestekniska val
a) val av två mötesordförande
b) val av en mötessekreterare
c) val av justerare tillika rösträknare
§4. Fastställande av dag och arbetsordning
§5. Fastställande av röstlängd
§6. Fastställande av nomineringsstopp
§7. Verksamhetsberättelse
§8. Ekonomisk berättelse
§9. Revisorernas berättelse
§10. Frågan om ansvarsfrihet
§11. Regionfullmäktigegruppens rapport
§12. Distriktets riksdagsledamots rapport
§13. Verksamhetsplan för 2022
§14. Antagande av valplattform Vänsterpartiet Västernorrland 2022, inklusive
motionsbehandling
§15. Revidering av stadgar för regiongruppen
§16. Val av distriktsordförande
§17. Val av kassör
§18. Val av ledamöter till distriktsstyrelsen
a) beslut om antal ledamöter
b) val av ledamöter
§19. Val av ersättare till distriktsstyrelsen
a) beslut om antal ersättare
b) val av ersättare
§20. Val av revisorer
§21. Val av valberedning
§22. Årskonferensens avslutande

Dagordning valårskonferens för Vänsterpartiet Västernorrland 2022
§1. Årskonferensens öppnanden
§2. Årskonferensens behöriga utlysande
§3. Mötestekniska val
a) val av två mötesordförande
b) val av en mötessekreterare
c) val av justerare tillika rösträknare
§4. Fastställande av dagordning
§5. Fastställande av röstlängd
§6. Fastställande av nomineringsstopp
§7. Val till kandidatlista för riksdagsvalet
§8. Val till kandidatlista för regionvalet
§9. Valkonferensens avslutande

Förslag på arbetsordning
Lördag den 19 feb
kl. 10-11
Separatistiska träffar
kl. 11-12
§1-7
kl. 12-13
Lunch
kl. 13-14
§8-11
kl. 14-14.30 Paus
kl. 14.30-15.30 §12 samt paus i förhandlingarna för hälsning från partistyrelsen
kl. 15.30-17.00 §13-15

Söndag den 20 feb
kl. 10 - 11.30 § 16-21 årskonferensens avslutande
kl. 11.30-12.00 Avtackningar och §22
kl. 12.00–13.00 Lunch
kl. 13.00–15.00 Valårskonferens § 1-9

Mötesteknisk ordning
Mötet kommer att ske helt digitalt via Zoom. Presidiet kommer att finnas på plats i Söråker.
Instruktioner kring hur du ansluter via Zoom, samt genomgång av rösttekniskt förfarande
kommer gås igenom i god tid före årskonferenserna. Behöver du efter detta ytterligare stöd
för att kunna hantera det tekniska, kontakta vår ombudsman Sebastian Nygren i god tid innan
årskonferenserna för att kunna få en genomgång av hur du ska gå till väga.
Teknikansvarig Sebastian Nygren: sebastian.nygren@vansterpartiet.se 073-834 7292

Länken till årskonferensernas möten (samma länk båda dagarna):
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/88264334955
På anmodan uppger du mötes-ID: 882 6433 4955

Mötes-etikett
-Det är önskvärt att alla ombud har kameran igång under mötet. Om uppkopplingens kvalitet
är ett hinder kan dock kameran slås av.
-Tänk på att slå av ditt ljud (kallas Mute på engelska) när du inte talar och slå på ljudet när du
talar. Ditt ljud kan komma att slås av ifall att du glömmer göra det själv.

Begäran av ordet
Ska ske skriftligt via chatten i zoom
Talartid
Talartiden är begränsad till 3 minuter per inlägg
Yrkanden
Ska ske skriftligt och mejlas till
martinnelden@yahoo.se

Röstningsförfarande
I första hand används s.k. tyst acklamation, d.v.s. ordförande frågar endast om någon är emot
förslaget. Du bifaller genom att vara tyst.
Om votering begärs sker röstningsförfarandet digitalt, instruktioner ges under mötet.
Även vid personval kommer digitalt röstningsverktyg användas.

