KALLELSE TILL KONGRESS 2017
Hbt-socialdemokrater Sverige håller sin sjunde ordinarie kongress den 3-4
juni. Kongressen kommer att hållas i Östergötland på Trehörna Wärdshus.
Kongressen kommer att behandla propositioner, välja delar av en ny styrelse
och sedvanlig formalia enligt bifogad föredragningslista.
När
Var

Fredagen den 2 juni samlas vi för samkväm från kl 19.00
Kongressen startar den 3 juni kl 10.00 och avslutas 4 juni kl 15.00
Trehörna Wärdshus,

OMBUD & ÖVRIGA FÖRTROENDEVALDA
Föreningarna ska på sina årsmöten eller medlemsmöten utse ombud enligt
följande fördelning. Stockholm har 7 ombud, Göteborg 4 ombud, Skåne 3
ombud, Örebro 3 ombud, Östergötland 3 ombud, Sörmland 3 ombud,
Värmland 1 ombud, Norrbotten 3 ombud, Älvsborgs Södra (Borås-Sjuhärad)
2 ombud, Jönköping 2 ombud, Dalarna 2 ombud, Västmanland 2 ombud,
Blekinge 4 ombud och Västernorrland 1 ombud
Det betyder att kongressen har totalt 40 ombud.
Övriga förtroendevalda som härmed kallas är förbundsstyrelsen, valda
revisorer och valberedning.

RESA, KOST och LOGI

Resa T&R samt kost och logi (del i dubbelrum) står förbundet för. Om ni vill
ha enkelrum kommer ni att få stå för mellanskillnaden själva.

NOMINERINGAR , MOTIONER & HANDLINGAR
Vill ni nominera personer till de olika uppdrag som finns så mailar ni dessa till
valberedning@hbts.se senast den 10 april. De ni nominerar måste vara
tillfrågade och accepterat nomineringen. Glöm inte att skicka med
kontaktuppgifter.
Vill ni lämna in en motion så ska den skickas till forbund@hbts.se senast den
9 april. Alla enskilda medlemmar i anslutna föreningar kan lämna in motioner.
Det är årsmötet eller medlemsmötet som beslutar om den ska antas som sin
egen eller gå vidare som enskild.

Bifogat finner ni förslag till föredragningslista, Enligt stadgarna ska ombud få
övriga handlingar senast 3 veckor innan kongressen vilket betyder den 12
maj.

VÄLKOMNA!
Madelaine Vilgren, förbundssekreterare

Förslag till

FÖREDRAGNINGSLISTA
1§

Kongressens öppnande

2§

Fråga om kongressens stadgeenliga utlysande

3§

Godkännande av föredragningslista

4§

Beslut om kongressens arbetsordning

5§

Val av kongresspresidium

6§

Val av redaktionsutskott

7§

Val av tre personer till protokolljusterare tillika rösträknare

8§

Fastställande av röstlängd

9§

Upptagande av nya medlemmar

10 §

Behandling av verksamhetsberättelse

11 §

Behandling av resultat- och balansräkning

12 §

Behandling av revisionsberättelse

13 §

Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen

14 §

Val av vice förbundsordförande 4 år

15 § Val av 12 ordinarie styrelseledamöter 2 år
16 § Val av två revisorer och en revisorsersättare samt eventuell
auktoriserad revisor
17 §

Val av minst tre och max fem personer till valberedning

18 §

Behandling av propositioner från styrelsen

19 §

Behandling av motioner

20 §

Fastställande av verksamhetsinriktning

21 §

Kongressen avslutande

