2021-10-18

Härmed kallas arbetarekommunen till Socialdemokraterna i Göteborgsområdets
höstmöte och inspirationsdag som genomförs på Lökeberg konferenshotell utanför
Kungälv lördagen den 20 november kl 10.00-16.00.

Lista med valda ombud och ersättare med deras e-postadresser sammanställs av
arbetarekommunens styrelse och skall vara partidistriktet tillhanda senast måndag den 1
november 2021. Om arbetarekommunen har CRM-licens ska ombuden läggas in i CRM. I annat
fall skickas uppgifterna till sara.bjornson@socialdemokraterna.se.
Handlingar samt dag- och arbetsordning sänds via mail till respektive ombud.
Arbetarekommunen ansvarar för att samtliga ombud är på plats, samt att kalla in ev ersättare vid
behov.
Ombudsfördelning per arbetarekommun är den samma som till distriktskongressen 2022. Kopia
på ombudsfördelningen nedan. Antal ersättare beslutar varje arbetarekommun själv om. Tänk på
att antalet ombud kan skilja sig mot det antal ombud arbetarekommunen hade på
distriktskongressen i september.
Arbetare-

Representationsreglerna är desamma till både höstmötet och kommun
distriktskongressen. Det innebär följande:
* Mötet består av 95 ombud
* Varje arbetarekommun har som grundrepresentation 3 ombud. Resterande
ombud fördelas så att varje arbetarekommun tilldelas ett ombud för varje fullt
tal motsvarande en femtioniondel av distriktets totala medlemsantal den 31
december 2019.
* Om antalet ombud, som fördelats enligt ovan, inte uppgår till 95 ska
återstående ombud fördelas med ett ombud vardera till de som har de största
överskottstalen. Är överskottstalen lika avgör lotten.

Medlemsantal Totalt
201231
antal
ombud

Ale

213

10

Alingsås

224

10

Härryda

140

8

Kungälv

245

11

Lerum

122

7

Lilla Edet

141

8

Mölndal

236

11

Partille

133

8

Stenungsund

172

9

Tjörn

118

7

Öckerö

72

6

Summa

1816

95
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9:00
10:00
11:30
12:00
13:00
13:15
14:15
14:45
15:45
16:00

Kaffe, fika och incheckning
Höstmöte med beslut om Verksamhetsplan 2022
Partikongressen, fastställda riktlinjer
Lunch
Introduktion inspirationsdag
Valbara seminarier, del 1
Fika
Valbara seminarier, del 2
Återsamling
Avslutning

Vi kommer att maila ut vilka seminarier ombuden kan välja emellan när handlingarna till
höstmötet mailas ut. Uppmana gärna ombuden att dela upp sig emellan seminarierna så att ni får
ta del av så mycket som möjligt.

Med vänlig hälsning
Catrin Wikblad
Försteombudsman
Göteborgsområdets socialdemokratiska partidistrikt

Socialdemokraterna i Göteborgsområdet, Västra Strandgatan 2, 442 30 Kungälv
Tel: 0303-102 50 Mail: goteborgsomradet@socialdemokraterna.se
www.socialdemokraternagoteborgsomradet.se/
www.facebook.com/SiGoteborgsomradet/

