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ARBETSORDNING
LÖRDAG 3 JUNI
10.00-10.10
10.10-10.30

Kongressens öppnande § 1
Kongressförhandlingar: §§ 2-9

10.30-11.30

Temagrupper

11.30-12.30

Kongressförhandlingar: §§ 10-13

12-30-13.30

Lunch

13.30-16.00

Kongressförhandlingar: § 19 motion 2:
”Förbundskassör bör väljas särskilt”,
§ 18 Proposition 2: ”Stadgeändringar”

16.00-16-30

Fika

16.30-18.30

Kongressförhandlingar: §§14-16

18.30-20.00

Tid att besöka sitt rum

20.00-22.00

Kongressmiddag

22.00-xx:xx

Fest för de som vill

SÖNDAG 4 JUNI
10.00-12.30

Kongressförhandlingar: § 18 Proposition 1:
”Politisk Plattform”

12.30-13.15

Lunch

13-15-15.00

Kongressförhandlingar: § 19,” Motion 1:
”Alla ska med” § 20, § 17 och § 21

INNEHÅLL ARBETSORDNING

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
SÖREN JUVAS

FÖRBUNDSORDFÖRANDE

Ålder: 48 år

Medlem: HBT-S Dalarna

Vald: 2015-2019

ANNELIE SCHAGERSTRÖM
VICE FÖRBUNDSORDFÖRANDE

Ålder: 50 år

Jag är hemmahörande i Göteborg och allas lika värde är en självklarhet för mig. Som vice
förbundsordförande kommer jag att arbeta för att utveckla och synliggöra en politik som
lyfter hbt-frågor både nationellt och internationellt. Speciellt kvinnors hbt-frågor har många
gånger saknats på agendan och den vill jag särskilt lyfta fram. Vi måste vara en tongivande
auktoritet vid sidan av det socialdemokratiska partiet stärka våra lokala föreningar i hela
landet.

Medlem: HBT-S Göteborg

Nyval: 2017-2021

FÖRBUNDSSEKRETERARE

Madelaine Vilgren har varit med sedan starten av förbundet och valdes då till vice
förbundsordförande på den konstituerande kongressen den 15 juni 2008. Hennes
engagemang för förbundet är oöverträffad. Som förbundssekreterare jobbar hon hårt för att
organisera förbundet, ﬂer föreningar ska kunna bildas och ﬂer medlemmar komma till oss i
arbetet för en mer jämlik och jämställd värld. Vi är övertygade om att detta arbete kommer
att fortsätta för att vi ska stå starka i folkrörelsearbetet och valarbetet de kommande åren.

Ålder: 58 år

Medlem: HBT-S Östergötland

Valberedningens förslag
Ekonomiskt ansvarig

Ålder: 43 år

JOAKIM BERLIN
LEDAMOT

Jag heter Joakim Berlin och för mig är frihet, jämlikhet och solidaritet särskilt viktigt. Till
vardags arbetar jag på Positiva Gruppen Väst som hiv-politisk sakkunnig, en organisation
som jag grundade 1993 och var med och byggde upp. Vi har idag ett parti som öppnat upp
sig rejält på alla fronter kring hbt-rättigheter men för att nå längre måste vi hitta allianser och
söka samarbetspartners för att förstärka förbundet än mer och hela tiden vara kraften som
gör Socialdemokraterna till det bästa partiet att lyfta och driva våra frågor.

Medlem: HBT-S Göteborg

CAMILA FEKETE
LEDAMOT

Nyval: 2017-2019

Valberedningens förslag
Studieledare

Jag har fördjupat och vidareutvecklat HBT-S som feministisk och queerorienterad plattform.
Mitt fokus är på normkritiska perspektiv och skapa normkreativa sätt att gå till väga.
Förankring är viktigt för mig och det tog jag med mig i vårt uppdrag att utveckla förbundets
politiska program. Jag vill fortsätta att förstärka HBT-S som kunskapsorganisation och källa
till kreativ politisk kraft, för partiet, för vårt community och för våra syskonorganisationer i
Sverige och Europa.

Ålder: 49 år

Vald: 2015-2019

Medlem: HBT-S Stockholm

Omval: 2017-2019

ANDREAS SALESKOG
LEDAMOT

Här har ni en optimistisk Bleking som gillar mat och dryck. Jag är restauranglärare i botten
men min mesta tid går åt till mina politiska uppdrag. Jag sitter bland annat med i
kommunledningen och är ordförande i Fritidsnämnden här i Karlshamn. Inom partiet är jag
aktiv både på AK och distriktsnivå. I förbundsstyrelsen har jag det senaste året jobbat med
vår kommunikation och producerat en ny graﬁsk proﬁl, ny hemsida och vårt medlemsbrev.
Att förändra och förbättra samhället är en av mina stora drivkrafter.

Ålder: 34 år

Medlem: HBT-S Blekinge

Omval: 2017-2019

PROPOSITIONER MOTIONER VERKSAMHETSINRIKTNING ORDLISTA OMBUDSFÖRTECKNING

MADELAINE VILGREN

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Sören Juvas tog över ordförandeklubban 2013 när vi fortfarande var ett enskilt förbund
inom arbetarrörelsen. Han har styrt förbundet i syfte att vi ska få mer struktur och ta mer
plats inom socialdemokratin, där ett stort steg togs på partikongressen 2015 då vi blev en
av fem sidoorganisationer. Han tar plats i partiets verkställande utskott och bidrar till att våra
frågor ﬁnns med från början. Nu väntar valrörelsen 2018 och vi ser med tillförsikt på att
förbundet kommer ta plats för valvinst och medlemsökning för förbundet och partiet i stort.
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG (FORTS.)
MIA SUNDELIN

Valberedningens förslag
Internationell ledare

LEDAMOT

När jag var ordförande i HBT-S Stockholm drev jag hårt att förbundet skulle bildas. Snart 10
år senare tycker jag vi har lyckats väl! Nu genom att fått förmånen att vara president i
Rainbow Rose vill jag driva de internationella frågorna. Jag vill också vara en del i att
synliggöra kvinnorna i partiet och i hbt-frågorna. I vårt svenska parti har vi en tydlig struktur
med varannan herrarnas. Så ser det inte ut i våra systerpartier i Europa. Detta vill jag vara
med och förändra!

Ålder: 56 år

Medlem: HBT-S Stockholm

Omval: 2017-2019

MARKUS REDMAN
LEDAMOT

Ålder: 41 år

Jag är gift och bor i Småland. Arbetar som föreståndare på ett särskilt ungdomshem, har en
son och älskar att vara på mitt andra hem uppe vid Ombergs fot. Lokalt ägnar jag mest kring
skolpolitik i Barn- och Utbildningsnämnden i Jönköping och har ett förﬂutet inom RFSL
lokalt och nationellt. Jag har haft förmånen att sitta i förbundsstyrelsen och tycker det är ett
fantastiskt uppdrag. Jag bidrar med engagemang och kunskap men också med en stark och
brinnande socialistisk ideologi och en vilja att vara med att utveckla förbundet för framtiden.

Medlem: HBT-S Jönköping

Omval: 2017-2019

MARIE EVERLÖNN
LEDAMOT

Jag bor i ett litet brukssamhälle vid namn Jämshög, Blekinge. Villa, bil 3 katter & särbo. En
bakgrund med mycket fackligt arbete. Ordförande för Olofströms sektionen inom If metall,
vice ordförande i HBT-S Blekinge samt ett antal kommun-, och landstingsuppdrag. När jag
inte jobbar på Volvo PV som truckförare/pressop, så tycker jag om att åka en runda med
hojen, renovera huset, ﬁska, tälta, ﬁxa i trädgården. Mina hjärtefrågor inom HBT-S ligger på
familjen samt internationellt arbete.

Ålder: 38 år

Medlem: HBT-S Blekinge

Omval: 2017-2019

PREBEN WIDERBERG
LEDAMOT

Bor i Lund och har en tjänst i Lunds kommun på ett LSS boende. Är tjänstledig från den och
är förhandlingsansvarig i kommunen för fackförbundet Kommunal. Är även ledamot i
Avdelningsstyrelsen i Kommunal Skåne. Har varit aktiv i RFSL Borås o RFSL rådgivningen i
Malmö. Till förbundsstyrelsen har jag tagit fasta på det facklig-politiska uppdraget och
hoppas kunna fortsätta med det framåt.

Ålder: 51 år

Medlem: HBT-S Öresund

Omval: 2017-2019

ALIZE HUGOZON
LEDAMOT

Jag bor i Linköping har två vuxna barn och har arbetat i utbildningssektor, kriminalvård,
socialtjänst mm. Jag talar fem språk, har två vuxna barn och älskar Linköpings kulturliv. Jag
jobbar för närvarande på gymnasieskolan med SFI och leder Integrationsprojekt vid
Linköpings Universitet med före detta ensamkommande ﬂyktingungdomar som vi slussar för
vidareutbildning och etablering i vårt samhälle. Jag är vice ordförande i HBT-S Östergötland
och har sedan 70-talet varit aktiv i RFSU.

Ålder: 65 år

Medlem: HBT-S Östergötland

Omval: 2017-2019

JONAS GUNNARSSON
LEDAMOT

Ålder: 36 år

Jonas Gunnarsson är invald i riksdagen för Socialdemokraterna i Värmland. Han är ledamot i
Konstitutionsutskottet, suppleant i Civilutskottet och leder Europarådets svenska delegation
med särskilt ansvar för hbtq-frågor. Jonas är tillsammans med Hannah och har precis fått sitt
första barn och är nu pappaledig. Jonas Gunnarsson har haft ﬂera tidigare uppdrag i
kommun- och landstingspolitiken. 2003 var han till exempel Sveriges yngsta kommunalråd i
sin hemkommun Hammarö.

Medlem: HBT-S Värmland

Omval: 2017-2019

INNEHÅLL ARBETSORDNING

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG (FORTS.)
MARIA SUNDIN
LEDAMOT

Ålder: 70 år

Medlem: HBT-S Öresund

Nyval: 2017-2019

ROBERT BYLUND
LEDAMOT

Jag är gift och bor i Sundsvall och jobbar till vardags inom handeln. Jag har suttit i olika
kommunala organ, varvat det med en del fackliga uppdrag, och varit aktiv inom
Socialdemokraterna i Härnösand. Nu är jag volontär inom RFSL Sundsvall. Där är jag idag
kontaktperson och ett stöd för asylsökande hbtq-personer i deras asylprocess. Nu vill jag
kombinera det bästa av två världar. Politik+hbtq= HBT-S.

Ålder: 39 år

Medlem: HBT-S Västernorrland

Nyval: 2017-2019

CECILIA ”CILLA” HALLBERG

Ålder: 41 år

Medlem: HBT-S Öresund

Nyval: 2017-2019

JESPER THORNBACKE
LEDAMOT

Ålder: 43 år

Mitt namn är Jesper Thornbacke, är transsexuell FtM, har en adoptivdotter och en bonusson,
är gift, men separerad. Sitter i HBT-S Östergötland styrelse och lever i mitt drömhus i Motala
med mina två hundar och min dotter. Som ledamot i förbundsstyrelsen och transsexuell vill
jag verka för att informera och stötta andra under min egen process. Arbetar som
besiktningsman på Strukton Rail, har tidigare arbetat som svetsare, lagbas inom ett projekt
inom järnvägen.

Medlem: HBT-S Östergötland

Nyval: 2017-2019

DANIEL ANDERSSON
LEDAMOT

Jag heter Daniel Andersson och är förenings-, och politiskt aktiv företagare med hjärtat på

landet. Politiska uppdrag jag idag har är kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun,
distriktsledamot i Örebro läns partidistrikt och arbetarekommunens ordförande i
Lindesbergs kommun. Jämställdhetsfrågan är en viktig punkt utifrån dagens samhällskonstruktion och därför ser jag det som intressant att kunna få vara en del av förbundsstyrelsen och jobba med just det.

Ålder: 30 år

Medlem: HBT-S Örebro

REVISORER
LEDAMOT

Göran Söderström

LEDAMOT

Carina Ring

ERSÄTTARE

Eli Pettersson Järvi

Stockholm
Göteborg
Örebro

Nyval: 2017-2019

ÖVRIGA INKOMNA NOMINERINGAR

NAMN
Andreas Saleskog
Mia-Jonas Plunteman
Niklas Bohn
Camilla Söderholm
Anders Bengtsson
Mattias Eriksson
Stefan Runfeldt
Tobias Haglö

NOMINERAD AV
Blekinge, Stockholm
Helsingborg, Skåne
Helsingborg
Östergötland
Öresund, Skåne
Stockholm
Stockholm
Stockholm

UPPDRAG
Vice Förbundsordförande
Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen

FÖRENING
Blekinge
Helsingborg
Helsingborg
Östergötland
Öresund
Stockholm
Stockholm
Stockholm

PROPOSITIONER MOTIONER VERKSAMHETSINRIKTNING ORDLISTA OMBUDSFÖRTECKNING

LEDAMOT

Det är jag som är Cilla Hallberg. Jag bor med min sambo i Landskrona. Har en dotter som är
21 år som är utﬂugen ur boet sedan ca 1,5 år. I grunden är jag undersköterska men sedan 1
år tillbaka är jag tjänstledig nästan helt för fackligt arbete inom kommunal. Jag är väldigt
engagerad politiskt här i Landskrona, både i nämnder och styrelser. Det jag brinner mest för
är alla människors lika värde oavsett var man kommer ifrån, hur man ser ut eller vem man
tycker om. Detta glöms tyvärr ofta bort i politiken och där vill jag vara med och bidra.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Jag bor i Småland, Kalmar län, är medlem i Nybro AK och har jobbat i många år i trans o
hbtq rörelsen. Satt fram till 2016 i RFSLs förbundsstyrelse och drev där frågor kring
transpersoners liv och hälsa. Sitter med i Kvalitetsregistret för Könsdysfori och arbetar
internationellt med förebygga HIV hos trans o hbtq personer. Var ordförande för
Transgender Europe men vill börja jobba nationellt igen. Jag kan tillföra en bred erfarenhet
såväl nationellt som internationellt och jobbar för att bilda ett distrikt i Småland.
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VALBEREDNINGENS ARBETE

Valberedningen är en kongressvald grupp om fem personer och har som syfte, stipulerat av
stadgarna, att fritt och självständigt lägga fram ett förslag på förtroendevalda till nästkommande
kongress. Förslaget ska bli en dynamisk grupp som ska leda förbundet mellan kongresserna och
som har en stark förankring i organisationen. Förslaget ska sträva efter en sammansättning utifrån
en bredd av olika kompetenser och identiteter samt ha god spridning över landet.
Valberedningen består av Peter Frejhagen (sammankallande), Lena Hardin (avsagt sig under
perioden), Johan Berndtsson, Gunilla Albért och Caroline Helmersson-Olsson. Vi har deltagit vid
förbundsstyrelsemöten, intervjuat alla nuvarande förtroendevalda, talat med föreningarna samt
haft sex telefonmöten under perioden.
Nomineringsprocessen
Vi har fått in många nomineringar och kan därmed lämna ett förslag som uppfyller många av de
kriterier som vi har att förhålla oss till, undantaget etnicitet. Vi har inte fått in nomineringar, eller
själva hittat personer, som breddar styrelsen vad gäller etnicitet vilket vi beklagar djupt. Vi ser
också ett stort behov av att införa någon form av ”varannan herrarnas” även i nomineringsprocessen då antalet ickemän varit väldigt lågt. Dessutom är vi glada att förbundsstyrelsen också
jobbar för att nomineringsprocessen avslutas tidigare så att valberedningen får tid att bygga sitt
förslag innan det ska offentliggöras. Vårt förslag till förtroendevalda presenteras först och sedan
redovisar vi de övriga inkomna nomineringar som inte ﬁnns med i valberedningens förslag.
Motionen
Vår motion som skickades in har två förslag som vi känner är viktiga för att kunna klara av vårt
uppdrag om en dynamisk styrelsesammansättning för förbundets långsiktiga arbete.
Vi är en folkrörelse och vi har som övergripande mål att vara många som bidrar gemensamt. De
nya stadgar, som klubbades igenom 2015 på kongressen i Höör, är väldigt bra för att bygga
folkrörelsen stark med lokalt, regionalt och nationellt engagemang. Men självklart har nya stadgar
brister som uppdagas när de sedan ska tolkas. Vi som valberedning har hittat två saker som gör
vårt arbete svårare än det behöver vara.
Det första området handlar om den statiska situation som stadgarna idag säger kring antalet
ledamöter. Som ny sidoorganisation, som växer så det knakar, anser vi att vi har möjlighet och
behov en en större styrelse för att klara bredd och kompetens. De andra sidoorganisationerna har
ersättare alternativt adjungerade samt kan ta in folk utifrån till kommittéer/arbetsgrupper till sin
styrelse så totalt sett har vi en av de mindre styrelserna. Sedan vet vi alla att inom den större
gruppen väjs alltid en verkställande grupp så storlek på underlaget ur den aspekten är inte
nämnvärt kopplat till sämre effektivitet som många hävdar.
Vi vill inte förorda att införa ersättare igen utan vill därför istället att vi tillåts vara mer ﬂexibla i
antalet ledamöter utifrån behov. Vi föreslår därför att kongressen kan fastställa en styrelse
bestående av 13 till 17 personer inklusive klädda poster (vilket fortfarande är i linje med övriga
sidoorganisationer) istället för dagens fasta antal om 15 personer. Vi har många viktiga perspektiv
och identiteter att få med så ge oss och framtida valberedningar denna möjlighet.
Det andra berör antalet klädda poster där vi menar att det borde vara två klädda poster per
kongress som väljs och att dessa två relaterar till varandra. Det ger förbundet stadga och trygghet
samt bra möjlighet att följa förbundets ambition om en jämställd styrelsesammansättning. De nya
stadgarna tog bort förbundskassören att väljas särskilt och vårt förslag är att vi återinför posten.
Förslag till beslut
Dessa två förslag kan beslutas om separat och påverkar inte nämnvärt varandra i sin giltighet.
Valberedningen föreslår därför;
− Att kongressen bifaller att-sats 1 i motionen från valberedningen och att beslutet justeras
omedelbart enligt att-sats 3.
− Att kongressen bifaller att-sats 2 i motionen från valberedningen och att beslutet justeras
omedelbart enligt att-sats 3.
Valberedningen föreslår också följaktligen;
− Att fastställa antalet till 17 personer inklusive de klädda posterna som väljs särskilt.

POLITISK PLATTFORM
Under verksamhetsåret har förbundsstyrelsen aktivt arbetat med att ta fram ett nytt
politiskt program för HBT- Socialdemokrater.
Arbetet med att ta fram programmet har präglats av tanken om delaktighet. Den
förbundskonferens som genomfördes i Falun hade programmet som fokus, där
alla deltagare tog ett aktivt ansvar i de diskussioner som fördes om det kommande
programmet.

Efter genomförd remissomgång har förbundsstyrelsen slutligen fastställt det f örslag
som vi nu lämnar till kongressen att debattera, justera och slutligen faställa.
Vi är stolta över det arbete som genomförts och det är med stolthet som vi nu
lämnar över programmet till kongressen.

att

anta förslaget på politisk plattform

Förbundsstyrelsens föredragande: Sören Juvas, Camila Fekete & Markus Redman

MOTIONER VERKSAMHETSINRIKTNING ORDLISTA OMBUDSFÖRTECKNING

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen:

PROPOSITIONER

En arbetsgrupp arbetade sedan fram ett konkret förslag som sedan skickades ut till
samtliga föreningar som också gavs möjlighet att skriva remisser på programmet.
Något som flera föreningar valde att göra.

INNEHÅLL ARBETSORDNING VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

PROPOSITION 2017:1

9

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG ARBETSORDNING INNEHÅLL

PROPOSITIONER
OMBUDSFÖRTECKNING ORDLISTA VERKSAMHETSINRIKTNING MOTIONER

10

PROPOSITION 2017:2

REVIDERADE STADGAR
Förbundsstyrelsen har gått igenom de stadgar som antogs av förbundskongressen
2015 och reviderat dem för att de ska bli tydligare och mer sammanhängande.
Mycket är ren kosmetika och redaktionella ändringar för att förtydliga och sätta
moment och paragrafer i en mer logisk ordning. Här följer en kort sammanfattning
ändringarna i stadgarna. Det är dock viktigt att läsa hela stadgarna för att få ett
sammanhang.
Förbundsstadgarna
• Lagt till en skrivning om queer i ändamålsparagrafen samt förtydligat förbundets uppgift.
• Förtydligat kring distrikten och hur ombuden till förbundskongressen nomineras och väljs.
• Gjort det möjligt att bilda kommittéer på förbundsnivå.
• Konsekvensändrat så att nivån och reglerna kring medlemsavgiften följer partiets beslut.
Distriktsstadgarna
• Uppdaterat ändamålsparagrafen så att det inte blir en upprepning av förbundets ändamål.
• Förtydligat kring att det endast finns HBT-S distrikt om det finns flera HBT-S
föreningar inom samma partidistrikt.
• Förtydligat kring distrikten och hur ombuden till förbundskongressen nomineras och väljs.
• Konsekvensändrat paragrafen om medlemsavgiften.
Föreningsstadgarna
• Uppdaterat ändamålsparagrafen så att det inte blir en upprepning av förbundets och distriktens ändamål.
• Förtydligat kring distrikten och hur ombuden väljs till förbundskongress.
• Konsekvensändrat paragrafen om medlemsavgiften.
• Uppdaterat paragrafen om upplösning av föreningen.
Föreslagna förändringar i ändamålsparagrafen börjar inte att gälla förrän efter nästa kongress förutsatt att kongressen 2019 antar ändringarna. Övriga stadgeändringar börjar gälla direkt efter att protokollet är justerat.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen:
att

anta förslaget på nya stadgar

Förbundsstyrelsens föredragande: Madelaine Vilgren & Andreas Saleskog

Grön text
Flyttad text

Cyanfärgad text
Ny lydelse

FÖRSLAG PÅ STADGAR FÖR FÖRBUNDET
§1 ÄNDAMÅL

HBT-Socialdemokrater (HBT-S Sverige) erkänner sig till den demokratiska socialismen, sådan den uttrycks i det socialdemokratiska partiets (partiet) program och
stadgar.
HBT-S Sverige erkänner alla människors lika värde och rätt oavsett framförallt sexuell
läggning, könsidentitet, könsuttryck och queera uttryck och identiteter. Förbundet
är en feministisk organisation.

HBT-S Sverige är ett förbund av föreningar inom den socialdemokratiska arbetarrörelsen. Flyttad
Där det finns flera HBT-S föreningar inom samma partidistrikt som följer partiets
distriktsindelning, sammansluter sig dessa i HBT-S distrikt.
Förbundets organisation är kongressen, förbundsstyrelsen, distrikten och
föreningarna.
Kongressen är förbundets högst beslutande organ. Mellan kongresserna leds
arbetet av förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen är bundna av dessa stadgar och
av kongressen fattade beslut.

§3 SÄTE
HBT-S Sveriges säte är Stockholm.

§4 RÄKENSKAPSÅR
Räkenskapsår och verksamhetsår löper från och med 1 januari till och med
31 december.

MOTIONER VERKSAMHETSINRIKTNING ORDLISTA OMBUDSFÖRTECKNING

§2 ORGANISATION

PROPOSITIONER

HBT-S Sveriges uppgift är:
• att samla, stötta och skola föreningar inom den demokratiska arbetarrörelsen,
vilka ställer sig bakom förbundets ändamål
• att utifrån socialdemokratins värderingar och idelogi verka för mänskliga rättigheter, framförallt hbt-rättigheter samt ett samhälle fritt från förtryck och
diskriminering.
• att utifrån socialdemokratins program och stadgar verka för ett samhälle fritt
från förtryck och mot diskriminering, hbt-rättigheter är mänskliga rättigheter,
• att delta i det socialdemokratiska partiets agitations- och organisationsarbete
• samverka med det socialdemokratiska partiet, dess sidoorganisationer och
övriga arbetarrörelsen nationellt och internationellt.

INNEHÅLL ARBETSORDNING VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Magenta text
Stryks ur stadgarna
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§5 MEDLEMSFÖRENINGAR
Medlem kan den förening bli som har anknytning enligt §1, som erkänner HBT-S
Sveriges idé och ändamål och följer dess stadgar. samt betalar av fastställd avgift
för innevarande år.
De anslutna föreningarnas stadgar får inte stå i strid med HBT-S Sveriges stadgar
och bör vara de normalstadgar kongressen antagit
Medlemskap beslutas av styrelsen och bekräftas av kongressen.

§6 UTTRÄDE OCH UTESLUTNING
Moment 1
Ansluten förening kan begära utträde ur HBT-S Sverige. Detta görs skriftligen till
styrelsen som beslutar därom. Utträde sker med omedelbar verkan efter fattat
beslut.
Moment 2
Ansluten förening kan bli utesluten ur HBT-S Sverige om föreningen brutit mot
dessa stadgar eller allvarligt skadat HBT-S Sverige i övrigt. Beslutet fattas av
förbundsstyrelsen. Innan förbundsstyrelsen fattar beslut om uteslutning ska berörd
förening ges möjlighet att avge yttrande till förbundsstyrelsen. Beslutet gäller med
omedelbar verkan.

§7 KONGRESS
Moment 1
Kongressen är högsta beslutande organ och genomförs vartannat år före juni
månads utgång. Styrelsen fastställer tidpunkt för ordinarie kongress. De år där det
inte genomförs kongress har förbundsstyrelsen ansvar för att genomföra ett samlat
evenemang, för samtliga föreningar i syfte att skapa ett gott samarbete föreningar
sinsemellan.
Moment 2
Extra kongress sammankallas vid behov av förbundsstyrelsen, revisorer eller när
minst en tredjedel av medlemsföreningarna så begär.
Moment 3
Kallelse till ordinarie kongress utgår senast sexton veckor före kongressens
öppnande. Förbundsstyrelsen fastställer tider för extra kongress.
Moment 4
Kongressen består av ombud från medlemsföreningarna samt förbundsstyrelsen.
Moment 4
Kongressen har 40 ombud. Varje distrikt har ett grundmandat, därefter har distrikten ytterligare mandat efter antal medlemmar som distriktet har den 31 december
året innan. Finns endast en HBT-S förening inom partidistriktet räknas denna som
distrikt vid mandatfördelning.

Moment 5
Vid kongressen har närvarande ombud yttrande-, förslags- och rösträtt. Varje
ombud har en röst, fullmakt accepteras ej.
Styrelsen, valberedning och revisorer har yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt.
Flyttad.
Moment 6
Styrelsen, valberedning och revisorer har yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt.

Moment 7
Nomineringar för val av styrelse och revisorer ska ske senast åtta veckor innan kongressens öppnande.
Valberedningen ska bestå av minst tre och max fem ledamöter.

Valberedningen utser sammankallande inom sig
Moment 8
Motion kan väckas av enskild medlem i anslutna föreningar eller av medlems
föreningen. Medlemsföreningen har på sitt årsmöte att avgöra om motion ska
upptas som egen eller insändas som enskild.
Moment 9
Motion till kongressen ska insändas av distrikten och vara HBT-S Sverige tillhanda senast åtta veckor innan kongressens öppnande. Förbundsstyrelsen ska avge
yttrande på motionerna.
Moment 10
Förbundsstyrelsen och valberedningen ska senast tre veckor före kongressens öppnande sända ut handlingar som ska behandlas på kongressen till ombud och
medlemsföreningar.
Moment 11
Förslag till arbetsordning och dagordning upprättas av förbundsstyrelsen.
Moment 12
Förbundsstyrelsen avger verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redovisning
till kongressen.

MOTIONER VERKSAMHETSINRIKTNING ORDLISTA OMBUDSFÖRTECKNING

Valberedningens ska eftersträva ett valberedningsförslag om en styrelse som
speglar medlemskåren.

PROPOSITIONER

Moment 6
Val och omröstningar sker öppet. Personval kan dock ske med sluten omröstning
om någon så begär.

INNEHÅLL ARBETSORDNING VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

De år då det är förbundskongress nomineras ombud av varje medlemsförenings
årsmöte eller medlemsmöte och väljs av till distriktets årsmöte. Finns endast en
HBT-S förening inom partidistriktet väljs ombuden på medlemsföreningens årsmöte
eller medlemsmöte.
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Moment 13
Kongressen väljer 2 revisorer samt 1 revisorsersättare. Dessa har att jämte av
förbunds
styrelsen anlitad yrkesrevisor till kongressen avge berättelse över
förbundets räkenskaper, förvaltning och verksamhet. Flyttad
Moment 14
Kongressen tar på förslag från revisorerna ställning till frågan om ansvarsfrihet för
förbundsstyrelsen.

§8 STYRELSE
Moment 1
Förbundet leds av en förbundsstyrelse vald av kongressen. Förbundsstyrelsen är
HBT-S Sveriges högsta beslutande organ mellan kongresserna.
Förbundsstyrelsen består av 12 ledamöter förutom förbundsordförande,
vice förbundsordförande och förbundssekreterare som väljs särskilt. Förbundsstyrelsen ska ha en jämn könsfördelning.
Förbundsstyrelsen utser inom sig en internationell ledare, en studieledare samt en
person att ansvara för förbundets ekonomiska förvaltning.
Förbundsstyrelsen ska ta fram och fastställa en arbetsordning för sitt arbete.
Förbundsstyrelsen ska leda HBT-S Sveriges verksamhet i överensstämmelse med
stadgarna samt av kongressen i övrigt fattade beslut.
Moment 2
Mandattiden för förbundsordförande, vice förbundsordförande och förbunds
sekreterare är 4 år. Förbundsordföranden och förbundssekreteraren väljs samma år. Mandattiden för ledamöterna är 2 år.
Moment 3
Förbundsstyrelsen är beslutför när mer än halva antalet ledamöter är närvarande.
HBT-S Sverige ska ledas av en av kongressen vald förbundsstyrelse.
Moment 4
Förbundsstyrelsen utser inom sig ett verkställande utskott (VU) som 
hanterar
förbundets dagliga ledning och styrning av HBT-S Sverige mellan förbunds

styrelsemötena.
I VU ska ordförande, vice ordförande och sekreterare ingå. Förbundsstyrelsen beslutar inom sig vilka ytterligare som ska ingå i VU, men antalet ledamöter
i verkställande utskottet får inte överstiga hälften av ordinarie antal ledamöter i
förbundsstyrelsen.

Om medlemmar eller förbundsstyrelsen vill arbeta med specifik fråga/aktivitet/
ämnesområde så kan det efter beslut av förbundsstyrelsen bildas en kommitté.
Kommittén är direkt underställd förbundsstyrelsen
Kommittén ska rapportera skriftligen till förbundsstyrelsen

§10 AVGIFT
Kongressen fastställer föreningsavgift till HBT-S Sverige för kommande kongressperiod. Medlemsavgift och uppbörd följer samma regler som fastställs av partiets kongress.

Ordinarie kongress fattar beslut om ändring av stadgar och fattas med 2/3 majoritet.
Beslut om ändring av §§ 1, 3 och 11 fattas av två på varandra följande kongresser.

§12 UPPLÖSNING AV HBT-S SVERIGE

MOTIONER VERKSAMHETSINRIKTNING ORDLISTA OMBUDSFÖRTECKNING

Upplösning av HBT-S Sverige beslutas av två på varandra följande kongresser och
kräver minst 4/5 majoritet av närvarande röster. HBT-S Sveriges tillgångar tillfaller
de anslutna föreningarna med lika stor delar. Arbetarepartiet Socialdemokraterna. För att kunna fatta beslut om upplösning av förbundet ska detta anges i kallelsen.

PROPOSITIONER

§11 ÄNDRING AV HBT-S SVERIGES STADGAR

INNEHÅLL ARBETSORDNING VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

§ 9 KOMMITTÉER
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§ 1 ÄNDAMÅL

PROPOSITIONER

HBT-S distriktets uppgift är:
• att samla, stötta och skola HBT-S föreningar inom distriktets geografiska område.
• att delta i det socialdemokratiska partidistriktets agitations- och organisationsarbete.
• samverka med partiddistriktet, dess sidoorganisationer och övriga arbetarrörelsen i distriktet.

OMBUDSFÖRTECKNING ORDLISTA VERKSAMHETSINRIKTNING MOTIONER

§ 2 ORGANISATION
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FÖRSLAG TILL
NORMALSTADGAR FÖR DISTRIKT
HBT-S distrikt är ett distrikt av föreningar inom HBT-S Sverige och den demokratiska
arbetarrörelsen
HBT-S distriktet erkänner sig till den demokratiska socialismen, sådan den uttrycks
i det socialdemokratiska partiets program och stadgar.
HBT-S distriktet erkänner alla människors lika värde och rätt oavsett framförallt
sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Förbundet är en feministisk
organisation.

Där det finns flera HBT-S föreningar inom samma partidistrikt tillhör dessa
HBT-S distriktet.
Alla föreningar inom distriktets geografiska område skall tillhöra distriktet.
Distriktet leds av den på distriktsårsmötet valda styrelsen.
Distriktsstyrelsen ska samarbeta på olika sätt med övriga sidoorganisationer och
partidistrikt.

§ 3 DISTRIKTSÅRSMÖTE
Moment 1
Distriktsårsmötet är distriktets högsta beslutande organ. Flyttad
Moment 2
Ordinarie distriktsårsmöte genomförs årligen före första maj april. Extra distriktsårsmöte sammankallas vid behov av distriktsstyrelsen, revisorerna eller när
minst en tredjedel av distriktets, föreningar begär det.
Moment 3
Varje förening tilldelas 1 ombud som grundmandat, därefter fördelas övriga mandat
proportionerligt. Distriktsstyrelsen beslutar om antal ombud till distriktsårsmötet
senast 30 november. Representation i övrigt beslutas av distriktsårsmötet.

Moment 4
Distriktsstyrelsens ledamöter, ersättare och revisorer samt valberedning har
närvaro-, yttrande- och förslagsrätt såvida de är ombud.
Moment 5
Val och omröstning sker öppet. Personval kan ske med sluten omröstning om
någon så begär.
Moment 6
Tid för nomineringar för val av distriktsstyrelse och revisorer samt ombud till
förbundskongress ska beslutas av distriktsstyrelsen.

Moment 8
Distriktsårsmötet utser distriktets ombud till förbundskongress utifrån nomineringar
från föreningarna.

Moment 10
Ombud kan ställa ”Aktuell fråga” till distriktsstyrelsen.
Aktuell fråga ska ställas skriftligen minst 14 dagar innan distriktsårsmötets öppnande
Moment 11
Distriktsstyrelsen avger verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse till
distriktsårsmötet.
Moment 12
Distriktsstyrelsen ska sända ut samtliga möteshandlingar till ombuden senast två
veckor innan distriktsårsmötet öppnande.
Moment 13
Distriktsårsmötet väljer minst två revisorer samt revisorsersättare. Dessa ska till distriktsårsmötet avge berättelse över distriktets räkenskaper, förvaltning och verksamhet. Flyttad
Moment 14
Mötet tar på förslag från revisorerna ställning till frågan om ansvarsfrihet för
distriktsstyrelsen.

MOTIONER VERKSAMHETSINRIKTNING ORDLISTA OMBUDSFÖRTECKNING

Moment 9
Motion till distriktsårsmötet kan väckas av enskild medlem eller förening. M
 otion
ska vara distriktet tillhanda senast två månader före mötets öppnande. Distrikts
styrelsen ska avge skriftligt svar på samtliga motioner.

PROPOSITIONER

Moment 7
Valberedningen består av minst tre ledamöter.

INNEHÅLL ARBETSORDNING VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Moment 4
Vid distriktsårsmöte har ombud rösträtt. Slås samman med mom 4
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§ 4 AVGIFT

Distriktsårsmöte fastställer medlemsavgiften till distriktet för nästkommande
kalenderår. Distriktet ska senast 15 februari redovisa förbundsavgiften för

föregående kalenderår till förbundet.
Medlemsavgift och uppbörd följer samma regler som fastställs av partiets
kongress.

§ 5 DISTRIKTSSTYRELSE

Distriktsstyrelsen ska ha en jämn könsfördelning och bestå av minst fem ledamöter
varav ordförande och kassör väljs särskilt. Om ordförande är en kvinna ska kassör
var man och vice versa.
Distriktsstyrelsen är beslutsmässig när mer än halva antalet ledamöter är närvarande.
Distriktsstyrelsen är distriktets högsta beslutande organ då distriktsårsmöte ej är
samlat.
Distriktsstyrelsen leder distriktets verksamhet i överensstämmelse med HBT-S stadgar samt av distriktsårsmöte och förbundskongress fattade beslut.

§ 6 KOMMITTÉER
Om medlemmar vill arbeta med specifik fråga/aktivitet inom HBT-S distriktet eller
om det inte finns förening så kan efter beslut av distriktsstyrelsen dessa medlemmar bilda en kommitté.
Kommittén är direkt underställd distriktsstyrelsen
Kommittén ska rapportera skriftligen till distriktsstyrelsen

§ 7 TILLÄGG TILL STADGAR
Tillägg till dessa stadgar kan antas av ordinarie distriktsårsmöte och ska för godkännande underställas förbundsstyrelsen. och efter godkännande av förbundsstyrelsen.
Tillägg får inte stå i strid med eller upphäva innehållet i dessa grund stadgar.

§ 1 ÄNDAMÅL
HBT-S föreningen har till ändmål att organisera och samla socialdemokrater som som
erkänner HBT-S Sveriges ändmål och stadgar. måste erkänna det socialdemokratiska partiets grundläggande idéer som de uttrycks i partiprogram och stadgar
HBT-S förening erkänner sig till den demokratiska socialismen, sådan den uttrycks i
det socialdemokratiska partiets och HBT-S Sveriges program och stadgar.

§ 2 MEDLEM

Moment 1
Medlem erkänner HBT-S ändamål, följer dess stadgar samt betalar medlemsavgift.
Medlem som verkar i strid mot HBT-S ändamål och stadgar kan uteslutas av
förbundsstyrelsen.
Moment 2
Medlemskap i HBT-S ger medlemmen rätt till att
• att delta i föreningars och arbetarekommuners mötes– och studieverksamhet
• att rösta vid medlemsmöten
• att kunna väljas till förtroendeuppdrag inom HBT-S, partiet, politiska församlingar
samt andra uppdrag till vilka partiet/ förbundet nominerar kandidater
• att få information om HBT-S och partiets ställningstaganden i politiska och organisatoriska frågor
• att ställa förslag vid möten i föreningar och arbetarekommuner
• att motionera och nominera till förbundsmöten/ kongresser, distriktsmöten och
årsmöten.
• att till vid medlemsmöte nominera till distriktsårsmötet kandidater till HBT-S
förbundet kongress som ombud
• att delta i rådslag anordnade av HBT-S och partiet, partidistrikt eller arbetarekommun.

MOTIONER VERKSAMHETSINRIKTNING ORDLISTA OMBUDSFÖRTECKNING

HBT-S föreningens uppgift är:
• att samla och skola medlemmarna inom den demokratiska arbetarrörelsen, vilka ställer sig bakom förbundets ändamål,
• att utifrån socialdemokratins program och stadgar verka för ett samhälle fritt
från förtryck och mot diskriminering, hbt-rättigheter är mänskliga rättigheter,
• att utifrån socialdemokratins värderingar och idelogi verka för mänskliga rättigheter, framförallt hbtq-rättigheter samt ett samhälle fritt från förtryck och
diskriminering.
• att delta i det socialdemokratiska partiets agitations- och organisationsarbete.
•

PROPOSITIONER

HBT-S förening erkänner alla människors lika värde och rätt oavsett framförallt sexuell
läggning, könsidentitet och könsuttryck. Förbundet är en feministisk organisation.

INNEHÅLL ARBETSORDNING VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

FÖRSLAG TILL
NORMALSTADGAR FÖR FÖRENINGAR
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Moment 3
Medlem av HBT-S
• måste erkänna det socialdemokratiska partiets grundläggande idéer som de
uttrycks i partiprogram och stadgar
• är skyldig att betala av HBT-S partiet fastställd medlemsavgift
• får inte uppträda osolidariskt mot HBT-S eller partiet
• får inte propagera i strid mot partiets grundläggande idéer
• får inte skada HBT-S, partiet eller dess verksamhet.

§ 3 ORGANISATION
Förening består av enskilt anslutna medlemmar. Förening är medlem i HBT-S Sverige samt ingår partiets arbetarekommun på den ort där föreningen har sitt säte.
Där det finns flera HBT-S föreningar inom samma partidistrikt ingår dessa i i
HBT-S distriktet.

§ 4 MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
§ 4 MÖTEN OCH VERKSAMHET
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet.
Årsmötet genomförs före februari månads utgång.
Årsmötet behandlar verksamhetsberättelse, fråga om ansvarsfrihet samt väljer styrelse, revisorer och valberedning.
Val och omröstning sker öppet. Personval sker med sluten omröstning om någon
så begär.
Årsmötet väjer en revisor samt revisorsersättare. Dessa ska till årsmötet avge
revisionsberättelse över föreningens räkenskaper, förvaltning och verksamhet. Flyttad
De år då det är förbundskongress nomineras ombud av varje medlemsförenings
årsmöte eller medlemsmöte och väljs av till distriktets årsmöte där det finns flera
HBT-S föreningar inom samma partidistrikt. Finns endast en HBT-S förening inom
partidistriktet väljs ombuden på medlemsföreningenss årsmöte eller medlemsmöte.

§ 5 AVGIFT

Medlemsavgift och uppbörd följer samma regler som fastställs av partiets
kongress.
Medlemsavgiften till förening fastställs av årsmöte före november månads utgång.
Förening redovisar senast första februari avgiften till distriktet vari ingår avgift till
förbundet. Vad gäller uppbörd gäller samma regler som fastställs av partikongress
och arbetarekommun.

Förening leds av vid årsmötet vald styrelse. Styrelsen ska ha en jämn könsfördelning
och bestå av minst tre fem ledamöter varav ordförande och kassör väljs särskilt.
Om ordförande är kvinna ska kassören vara en man och vice versa.
Styrelsen leder föreningens verksamhet i överensstämmelse med HBT-S program
och stadgar samt av medlemsmötet, eventuellt distriktårsmöte och av kongressen
fattade beslut.
Styrelsen fördelar mellan sig de uppgifter som ej av årsmötet särskilt ålagts l edamot.
Det är styrelsens uppgift att planera och lägga fram förslag till medlemsmötet samt
tillse att medlemsmötets beslut verkställs.
Styrelsen ska till årsmötet avlämna verksamhetsberättelse för det gångna året.

Förening skall om fråga om upplösning väcks i första hand tillsammans med
medlemmarna och i samverkan med distriktet se över möjligheterna att finna nya
verksamhetsformer. I andra hand ska fråga om samgående med annan förening
prövas. Vid samgående tar förening med sig samtliga sina tillgångar.

Moment 2
Medlem som ej längre önskar vara medlem hos HBT-S begär sitt utträde.
Medlem, som trots skriftlig påminnelse resterar med avgift under längre tid än tolv
månader, ska uteslutas ur föreningen. Innan sådan uteslutning sker, ska den arbetarekommun som medlemmen tillhör underrättas skriftligen.
Vid återinträdet ska de avgifter erläggas som resterade vid uteslutningen.

§ 9 TILLÄGG TILL STADGAR

Tillägg till dessa stadgar kan antas av årsmötet och ska för godkännande underställas förbundsstyrelsen.
Tillägg får inte stå i strid med eller upphäva innehållet i dessa grundstadgar.

MOTIONER VERKSAMHETSINRIKTNING ORDLISTA OMBUDSFÖRTECKNING

Moment 1
Förening upplöses om minst 3⁄4 av medlemmarna fattar beslut därom. Medlemmarna
överförs därvid till närmast liggande förening efter beslut av förbundsstyrelsen.
Föreningen kan inte upplösas utan förbundsstyrelsens godkännande. Om förening
upplöses ska samtliga dess tillgångar tillfalla HBT-S Sverige.

PROPOSITIONER

§ 8 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

INNEHÅLL ARBETSORDNING VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

§ 7 STYRELSE

21

PROPOSITIONER VALBEREDNINGENS FÖRSLAG ARBETSORDNING INNEHÅLL

MOTIONER
OMBUDSFÖRTECKNING ORDLISTA VERKSAMHETSINRIKTNING

22

MOTION 2017:1

ALLA SKA MED
Är namnet en beskrivning av vilka vi är eller är det vi gör viktigare än vad vi heter?
En ska inte överdriva betydelsen av ett namn, men inte heller förringa den. HBT-S är
en ovärderlig sidoorganisation för det Socialdemokratiska arbetarepartiet. HBT-S,
liksom andra sidoorgan till Socialdemokraterna, har en kunskap och erfarenhet
som vårt moderparti till stor del saknar. HBT-S tar ett stort ansvar för att lyfta upp
mångfaldsfrågorna på dagordningen när mycket fokus annars läggs på frågor av
”större dignitär”.
HBT-S kan inte själva ta det här ansvaret och vi måste sätta större press på moderpartiet att ta ansvar för att alla ska känna att vårt parti är det enda partiet som inte
bara lyssnar, utan att vi som parti även verkställer och förändrar samhället på riktigt.
HBT-S är ett namn, som på den tiden det begav sig, var en bra bild av vilka vi är.
HBT-S är ett bra namn, som vi dock tycker kan utvecklas, precis som allt annat i vårt
samhälle, och bli ännu bättre.
•
•
•
•
•
•
•

Vi tror att HBT-S är en sidoorganisation som kommer att kunna fortsätta att växa
mycket framöver
Vi tror att många Socialdemokrater skulle kunna tänka sig att vara medlemmar
Vi vill att HBT-S är den förening som alla känner sig “hemma” i, oavsett sexuell
läggning
Vi tror att många socialdemokrater står upp för den mångfald som HBT-S står för,
men HBT-S är i dagsläget de som ställer sig upp och inte bara visar förståelse,
man visar att man förstår
Vi tror att namnet kan upplevas som en begränsning, om en tillhör heteronormen
Vi anser inte att HBT-personer ensamma ska förändra samhället, det ska vi göra
tillsammans
Vi vill att alla ska känna att det här är en förening som inkluderar dig och mig.
En ska inte behöva känna att en är ”stödmedlem” för att en inte är just en
HBT-person

Därför yrkar vi:
att

HBT-S verkar för att ett namnbyte som inkluderar fler än idag.
Exempelvis HBT+S alternativt Mångfaldssossarna.

Emil Nordfjell, Elin Nordfjell, Kristoffer Park och Zenitha Nordfjell
HBT-S Västernorrland

MOTIONSSVAR
Motionärerna tar upp en såväl återkommande som högaktuell fråga. Debatten om
förbundets namn har förts från och till under några år. Framför allt har det tills nu
handlat om att lägga till en eller flera bokstäver i förbundets namn. Namnet som
identitet är viktigt även för en organisation. Förbundsstyrelsen har ingående diskuterat och verkligen vägt för och emot namnbyte. Argumentet att byta för att inkludera fler kan i sig vara rätt. Men om vi tex lägger till fler bokstäver finns risken att
vi ändå missar några och vår erfarenhet, om vi jämför internationellt är att det kan
gå trender i vilka bokstäver som är aktuella just nu. Men också över tid förändras
begreppen för olika identiteter.
Att göra vårt namn mer neutralt tror vi riskerar att urvattna vad vi faktiskt står för
och vill verka för inom politiken. Frågan om sexuell läggning är inte relevant för
medlemskap hos oss. Ur den aspekten är alla välkomna men för den skull har vi
program och stadgar en ska ställa upp på! HBT socialdemokrater som namn har
en historisk kontext också och den kan ha ett värde i sig.

Förbundsstyrelsens föredragande: Anders Bengtsson

MOTIONER

Därför yrkar förbundsstyrelsen avslag på motionen och dess att-sats
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MOTION 2017:2
MOTION

Förbundskassör bör väljas särskilt

YRKANDE
Med nedan motivering yrkar vi
• att vi ändrar stadgarna enligt nedan förslag till ny skrivning så att förbundskassören
väljs särskilt på kongressen
• att vi ändrar stadgarna enligt nedan förslag till ny skrivning så att vi kan föreslå antal
ledamöter till styrelsen mer flexibelt.
• att beslutet justeras omedelbart
MOTIVERING
På kongressen för två år sedan antogs nya stadgar för HBT-Socialdemokrater Sverige. De
är bra formulerade och kommer att ge oss kraft att bygga organisationen stark för
framtiden. Att styrelsen inom sig utser internationell ledare, studieledare samt ledamöter i
vu är något som är bra och ger styrelsen möjlighet att bygga laget utifrån egna
förutsättningar.
Däremot är det inte bra att styrelsen utser ekonomiskt ansvarig inom sig. Posten som
ansvarig för ekonomin inom styrelsen är något som måste få den tyngd som uppdraget
förtjänar. Förbundet är ungt och behöver någon som verkligen tar ansvar för att se till att vi
har långsiktighet och styrka ekonomiskt och då måste denne få kraft bakom detta ansvar.
Till det ska läggas att vi sedan 2015 har fyraåriga mandatperioder omlott på
förbundsordförande samt förbundssekreterare tillsammans men bara vice
förbundsordförande själv. Därför passar det bra att välja förbundskassören på fyra år
tillsammans med vice förbundsordförande så att det finns två uppdrag vid varje kongress
som har mandatperiod kvar och därmed ger förbundet den långsiktighet som den förtjänar.
Den andra ändringen handlar om att valberedningen utifrån satta stadgar endast kan
föreslå en styrelse bestående av 15 ledamöter. Vi tycker att det vore bra om
valberedningen kan föreslå antal ledamöter lite mer flexibelt utifrån vad förbundet behöver.
Därför föreslår vi att kongressen kan fastställa en styrelse bestående av 13 till 17
ledamöter inklusive klädda poster.
För att detta ska bli korrekt behöver vi göra följande förändringar i våra stadgar och de
måste justeras omedelbart så vi kan göra valet på denna kongress.
NUVARANDE SKRIVNING
§ 8 Styrelse
Förbundet leds av en förbundsstyrelse vald av
kongressen. Förbundsstyrelsen ska ha en jämn
könsfördelning.

FÖRSLAG TILL NY SKRIVNING
§ 8 Styrelse
Förbundet leds av en förbundsstyrelse vald av
kongressen. Förbundsstyrelsen ska ha en jämn
könsfördelning.

Förbundsstyrelsen består av 12 ledamöter
förutom förbundsordförande, vice
förbundsordförande och förbundssekreterare
som väljs särskilt.

Förbundsstyrelsen består av 9-13 ledamöter
förutom förbundsordförande, vice
förbundsordförande, förbundssekreterare och
förbundskassör som väljs särskilt.

Mandattiden för ledamöterna är 2 år.
Mandattiden för förbundsordförande, vice

Mandattiden för ledamöterna är 2 år.
Mandattiden för förbundsordförande och

förbundsordförande och förbundssekreterare är förbundssekreterare respektive vice
4 år.
förbundsordförande och förbundskassör är 4 år
och väljs omlott.
Förbundsstyrelsen är beslutför när mer än halva Förbundsstyrelsen är beslutför när mer än halva
antalet ledamöter är närvarande.
antalet ledamöter är närvarande.

HBT-S Sverige ska ledas av en av kongressen
vald förbundsstyrelse. Förbundsstyrelsen är
HBT-S Sveriges högsta beslutande organ
mellan kongresserna.

HBT-S Sverige ska ledas av en av kongressen
vald förbundsstyrelse. Förbundsstyrelsen är
HBT-S Sveriges högsta beslutande organ
mellan kongresserna.

Förbundsstyrelsen utser inom sig en
internationell ledare, en studieledare samt en
person att ansvara för förbundets ekonomiska
förvaltning.

Förbundsstyrelsen utser inom sig en
internationell ledare samt en studieledare.

Förbundsstyrelsen utser inom sig ett
verkställande utskott (VU) som hanterar
förbundets dagliga ledning och styrning av HBTS Sverige mellan förbundsstyrelsemötena.

Förbundsstyrelsen utser inom sig ett
verkställande utskott (VU) som hanterar
förbundets dagliga ledning och styrning av HBTS Sverige mellan förbundsstyrelsemötena.

I VU ska ordförande, vice ordförande och
sekreterare ingå.

I VU ska förbundsordförande, vice
förbundsordförande, förbundskassör och
förbundssekreterare ingå.

Förbundsstyrelsen beslutar inom sig vilka
ytterligare som ska ingå i VU, men antalet
ledamöter i verkställande utskottet får inte
överstiga hälften av ordinarie antal ledamöter i
förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen beslutar inom sig vilka
ytterligare som ska ingå i VU, men antalet
ledamöter i verkställande utskottet får inte
överstiga hälften av ordinarie antal ledamöter i
förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen ska ta fram och fastställa en Förbundsstyrelsen ska ta fram och fastställa en
arbetsordning för sitt arbete.
arbetsordning för sitt arbete.
Förbundsstyrelsen ska leda HBT-S Sveriges
verksamhet i överensstämmelse med dess
verksamhetsinriktning, program och stadgar
samt av kongressen i övrigt fattade beslut.

Förbundsstyrelsen ska leda HBT-S Sveriges
verksamhet i överensstämmelse med dess
verksamhetsinriktning, program och stadgar
samt av kongressen i övrigt fattade beslut.

2017-01-24
Valberedningens ledamöter
Peter Frejhagen, Caroline Helmersson Olsson, Johan Berndtsson, Lena Hardin, Gunilla
Albert
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Kongressen väljer 2 revisorer samt 1
revisorsersättare. Dessa har att jämte av
förbundsstyrelsen anlitad yrkesrevisor till
kongressen avge berättelse över förbundets
räkenskaper, förvaltning och verksamhet.
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Kongressen väljer 2 revisorer samt 1
revisorsersättare. Dessa har att jämte av
förbundsstyrelsen anlitad yrkesrevisor till
kongressen avge berättelse över förbundets
räkenskaper, förvaltning och verksamhet.
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MOTIONSSVAR
Förbundsstyrelsen delar motionärernas uppfattning om vikten av styrningen av
ekonomin och utvecklingen av densamma. Förbundsstyrelsen menar dessutom att
frågan om ekonomin inte bara är en persons ansvar utan hela förbundsstyrelsens
ansvar. Varken partiet eller de övriga sidoorganisationerna utser heller någon
förbundskassör på sina kongresser. Därför vidhåller förbundsstyrelsen nuvarande
ordning som faktiskt tvingar förbundsstyrelsen till ett gemensamt ansvarstagande
för ekonomin under ledning av den person som har det ekonomiska ansvaret.
Förbundsstyrelsen anser när det gäller antal ledamöter i förbundsstyrelsen
att 15 ledamöter nästan är i mesta laget för att få en bra dynamik i styrelsen.
HBT-S är dessutom den förbundsstyrelse med flest antal ledamöter bland sido
organisationerna. Vi borde därför klara av att få mångfald och kompetens i förbundsstyrelsen utan att öka antalet ledamöter.
Motionärernas påstående om att HBT-S inte har möjlighet till att ta in adjungrade
eller arbeta i grupper för att på så sätt få en större bredd i styrelsearbetet är
tyvärr felaktigt. Redan idag har eller håller styrelsen på att sätta samman bland
annat en ekonomigrupp och en kommunikationsgrupp. Dessutom föreslås det i
de reviderade stadgarna att det även på förbundsnivå ska vara möjligt att bilda
kommittér.
Därför yrkar förbundsstyrelsen avslag på motionen och dess att-satser
Förbundsstyrelsens föredragande: Madelaine Vilgren & Sören Juvas

S-studneter

S-kvinnor

Tro & Solidaritet

SAMMANSTÄLLNING AV ÖVRIGA SIDOORGANISATIONERS STYRELSESAMMANSÄTTNINGAR:

SSU
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Förbundsordförande
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Vice förbundsordförande
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Förbundssektreterare
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Förbundskassör

-

-
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-

Styrelsens storlek

Antal ledamöter inkl. klädda poster
Antal ersättare
Utser följande klädda poster

*Utses av förbundsstyrelsen
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FÖR PERIODEN JUNI 2017 TILL MAJ 2019

ORGANISATIONEN
Då HBT-Socialdemokrater är ett ungt förbund så finns det stora utvecklings
möjligheter det gäller medlemsrekrytering och att bilda fler föreningar och distrikt.
Då ser vi att det kan behövas stöd till föreningar där det inte finns distrikt och till
distrikten. Vi ser oss också som den naturliga organisationen som kan hjälpa de
fackliga organisationerna, sidoorganisationerna och partiet med hbtq-frågor.
Utifrån ovanstående kommer förbundet ha följande verksamhetsinriktning:
•

Fortsätta arbetet med att säkerställa en långsiktig och hållbar
finansiering av förbundets verksamhet

•

Stärka distriktens och föreningarnas verksamhet och aktivt värva medlemmar

•

Fortsätta samarbetet med sidoorganisationerna

•

Fördjupa samarbetet med de fackliga organisationerna

•

Öka hbtq-kompetensen i partiet

Då Sverige ligger långt fram när det gäller hbtq-frågor så är det naturligt att vi
som organisation är med och stöttar organisationer och människor utanför Sveriges gränser som arbetar med dessa frågor.
Utifrån ovanstående kommer förbundet ha följande verksamhetsinriktning:
Arbeta för att Olof Palmes internationella center (OPIC) aktivt
arbetar mer med hbtq-frågor

•

Medverka i internationella hbtq-arrangemang

•

Arbeta för att diskrimineringslagstiftningen i EU blir lika oavsett
diskrimineringsgrund och även ska gälla utanför arbetslivet

•

Utveckla Rainbow Rose och aktivt delta i aktiviteter

•

Utveckla samarbetet med PES och PES Woman

•

Vara en drivande kraft i ILGA Europa och ILGA Worlds arbete

•

Initiera ett nordiskt och baltiskt samarbete inom HBT-S rörelsen. SAMAK

•

Initiera samarbete med olika arbetstagarorganisationer internationellt

•

HBT-S ska aktivt tillsammans med partiet driva frågorna om bland annat
summariska avrättningar och lesbiska o bisexuella kvinnors synlighet och
kurativa våldtäkter i Förenta nationerna (FN)

•

HBT-S ska aktivt bevaka och driva på det HBT politiska arbetet i Europarådet.

ORDLISTA OMBUDSFÖRTECKNING

•

VERKSAMHETSINRIKTNING
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POLITIKEN
Förbundet ska verka för lyfta politiska frågor som ligger i frontlinje i den politiska
debatten såväl som att arbeta med de grundläggande värderingsfrågorna som
exempel alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen och ett inkluderande samhälle
Utifrån ovanstående kommer förbundet ha följande verksamhetsinriktning:
•

Intensifiera lobbyverksamheten både internt och externt och stötta distrikten
och föreningarna i det arbetet

•

Vara en tydlig och radikal röst i den HBT-politiska debatten

•

Medverka i lokala och rikstäckande hbt arrangemang

•

Verka för att HBT-S politiska plattform blir känt i hela partiet

•

Delta aktivt i samtliga valrörelser

•

Ta fram en handlingsplan hur förbundet och dess organisation ska arbeta
med jämställdhetsfrågan.

STUDIER
Studier är i förbundet som en viktig del i all vår verksamhet. Därför ser vi det som
en naturlig del att studieledaren har en god kommunikation med ansvariga för de
olika områdena och att tillsammans med dessa ta fram studieplaner

A

Acklamation

Det vanligaste sättet att fatta beslut på, genom ja-rop. Jämför votering.

Adjungera

Låta utomstående personer vara närvarande vid styrelsemöte. De har då
ofta yttrande– och förslagsrätt men ej rösträtt. Adjungeringen kan gälla visst
sammanträde, del av sådant eller viss tid. Beslut om adjungeringen fattas av
styrelsen.

Absolut
m
 ajoritet

Mer än hälften av rösterna av dem som har rösträtt. Se majoritet.

Att-sats

Kärnan, själva kravet, i ett yrkande, en motion eller proposition, skrivs oftast i
formen av en att-sats, en mening som inleds med ordet att.

Avslag

Förkastande av yrkande, motion eller proposition.

Beslut

Avgörande i en fråga, dvs det styrelsen eller mötet enats om.

Beslutsför

Se beslutsmässig.

Beslutsgång

Sätt att fatta beslut på: vanligen försöker man först fatta beslut med acklamation,
går inte detta görs en försöksvotering (öppen omröstning), om inte heller detta
är möjligt tillämpas votering (sluten omröstning).

Besluts
mässig

En föreningsstyrelse där minst hälften av ledamöterna samt ordförande eller vice
ordförande är närvarande, är enligt stadgarna beslutsmässig, dvs den har rätt att
fatta beslut.

Besvara

En motion anses besvarad om man anser att kraven som ställs i densamma redan
är tillgodosedda.

Bifall

Accepterande, godkännande av yrkande, motion, eller proposition. Motsatsen
kallas avslag.

Bordläggning

Beslut att uppskjuta ett ärende till ett senare möte.

D

Dagordning

Förteckning över ärenden som ett möte ska behandla. Dagordningen fastställs
slutgiltigt av mötet. Kallas även föredragningslista. I vissa fall görs skillnaden att
föredragningslistan omfattar endast en dag medan dagordningen omfattar flera.

E

Enkel
m
 ajoritet

B

Mer än hälften av de avgivna rösterna. Se majoritet.

OMBUDSFÖRTECKNING

Ansvarsfrihet

En styrelse beviljas ansvarsfrihet av årsmötet sedan mötesdeltagarna tagit del
av styrelsens och revisorernas berättelser och därefter haft tillfälle till en fri och
öppen debatt i frågan. Ansvarsfrihet beviljas en styrelse som har utfört sitt arbete
utan allvarliga förseelser. Det innebär att styrelseledamöterna inte senare kan
ställas till ansvar för något som hänt under det år de beviljats ansvarsfrihet för.

ORDLISTA

Ajournera

Uppskjuta ett möte till en senare tidpunkt. Ajourneringen kan bestämmas
till 10 minuter, en timme, en dag, en vecka etc. När mötet återupptas är det
formellt samma möte som fortsätter, även om det inte är samma personer som
är närvarande vid båda tillfällena.
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Firma
tecknare

Person som har rätt att teckna avtal, eller t ex göra utbetalningar i föreningens,
organisationens eller bolagets namn.

Fyllnadsval

Tillsättande av styrelsepost efter någon förtroendevald som avgått innan mandatperioden löpt ut.

Förbunds
kongress

Föreningens eller organisationens högsta beslutande organ.

Föredragningslista

Se dagordning.

Förening

Varje medlem i en organistionen ingår i regel i en förening. Föreningen är
organisationens minsta beståndsdel.

Förslagsrätt

Rätt att komma med förslag till styrelse- eller årsmöte. Kallas även yrkanderätt.
Alla medlemmar har som regel förslagsrätt (genom att man kan motionera)
till årsmöte inom sin förening, sin distriktsorganisation och den nationella
organisationen.

Försöks
votering

Brukar göras sedan votering begärts för att man skall slippa sluten omröstning
som är mer omständlig. Försöksvotering sker i regel med handuppräckning.

Förtroendevalda

Av årsmötet utsedda personer (t ex styrelseledamöter och ordförande).

H

Huvudförslag

Se kontrapropositionsvotering.

I

I förening
med

Tillsammans med. Kassören har t ex i bland endast tillåtelse att teckna firman
(föreningen) i förening med ordförande. Båda måste då skriva under för att
avtalet etc ska gälla.

J

Justera

Kontroll av att mötesprotokollet är riktigt, dvs att det överensstämmer med
vad som verkligen beslutades. Ett protokoll är inte giltigt förrän efter justering.
Justering görs av person som mötet väljt till justerare

Justerare

Person som kontrollerar att mötesprotokollet är riktigt, dvs att det överensstämmer med vad som verkligen beslutades. Ett protokoll är inte giltigt förrän efter
att det justerats.

Jämkning

Sammanförande av två likartade yrkande till ett. Kan föreslås av ordföranden
men måste godkännas av dem som gjort yrkandena.

Kallelse

Meddelande till medlemmarna i t ex en styrelse om tid och plats för styrelsemöte.
Ordförande är oftast ansvarig för att kallelse görs, dvs hon är ”sammankallande”.

Konsensus

När mötet är helt enigt om ett beslut, dvs alla tycker detsamma i en fråga.

Konstituering

Fördelning av olika uppdrag inom en styrelse. Ordförandeväljs på årsmötet
medan övriga poster (vice ordf, sekreterare, kassör) fördelas inom styrelsen.

Kontrapropositionsvotering

Voteringar som görs för att få fram ett motförslag till huvudförslaget (i regel
styrelse- eller utskottsförslaget) i huvudvoteringen. Två av förslagen sätts mot
varandra åt gången tills ett enda förslag är kvar. Detta förslag ställs mot huvudförslaget. Propositionsordningen måste fastställas av mötet.

Kontrareplik

Kort inlägg av person som tidigare haft talan och som har bemöts av en replik.

F

K

M

N

O

Innebär att ärendet noteras i protokollet utan att vidare beslut tas i frågan.
Föregående mötes protokoll och rapporter är exempel på dokument/ärenden
som oftast endast läggs till handlingarna.

Majoritet

Flertalet vid en omröstning. Majoritet kan vara av fyra slag:Relativ majoritet –
flest antal röster. (I exempelvis en omröstning med tre förslag behöver detta inte
betyda mer än 34% av totala antalet röster.)Enkel majoritet – minst hälften av
det sammanlagda antalet avgivna rösterna.Absolut majoritet – minst hälften av
rösterna hos alla med rösträtt. (Om många avstår från att rösta kan det bli svårt
med absolut majoritet.)

Kvalificerad
majoritet

En bestämd andel av de avgivna rösterna (ofta 2/3 eller 3/4). Vid stadge- eller
avgiftsbeslut är kvalificerad majoritet vanlig (anges oftast i stadgarna).

Mandat
period

Tidsperiod som förtroendevald (ex ordförande, styrelseledamot) väljs för, ofta
två år.

Minoritet

Mindre antal röster vid t ex en omröstning.

Motion

Förslag (oftast skriftligt) till t ex årsmötet från enskild person eller grupp av
personer.

Nominering

Förslag på personer till förtroendeposter, som t ex ordförande eller styrelse
ledamot.

Ny fråga

Fråga som inte väckts i vare sig motion eller proposition. Nya frågor får inte tas
upp på årsmöte eftersom frågan inte hunnit beredas. Det som inte är närvarand
har ju inte haft möjlighet att tycka till.

Omröstning

Röstning. Omröstning kan vara öppen, genom t ex handuppräckning, eller
sluten, t ex med hjälp av röstsedlar. Sluten omröstning förekommer regelmässigt
vid personval.

Ordförande

Person som av t ex föreningsårsmöte utsetts att leda en förening. Ordförande
ska skiljas från mötesordförande som är en person som endast utsetts att leda
ett möte.

Ordnings
fråga

Fråga som handlar om hur mötet genomförs, exempelvis yrkande om streck i
debatten, ajournering för lunch, sakupplysning eller propositionsordning. En
ordningsfråga går före talarna i talarlistan.

Paragraf

Man brukar dela in protokollet i paragrafer, d v s olika delar som behandlar en
sak var.

Plenum

Förhandlingar i plenum, innebär att alla röstberättigade samlas i kongressalen
för att fatta beslut.

Presidium

De som leder ett större möte. Består ofta av ordförande, vice ordförande,
sekreterare och vice sekreterare.

Proposition

Styrelsens förslag till årsmöte, distriktsmöte eller Riksårsmötet. Proposition kan
också allmänt betyda förslag.

OMBUDSFÖRTECKNING

Lägga något
till handlingarna
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Se majoritet.
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R

S

Propositionsvägran

Om någon föreslår någonting som strider mot stadgarna eller som är en ny fråga
så skall ordföranden vägra ställa proposition. Detta innebär att ordföranden inte
tar upp förslaget. Mötet måste dock godkänna ordförandes förslag till propostionsvägran.

Propositions
ordning

Den ordning i vilka framförda förslag ställs under beslut. Ordningen föreslås av
ordföranden och fastställs av mötet. Se kontrapropositionsvotering.

Protokoll

Skriftlig handling, förd av sekreterare, som är en redogörelse för vad som skett
under ett möte. Vanligtvis antecknas endast frågans innehåll samt beslut (besluts
protokoll). Någon gång kan även diskussionen refereras (diskussionsprotokoll).
Protokoll skrivs helst ut på dator eller maskin och protokollen förvaras på säkert
ställe. Protokollet måste justeras av justeraren för att bli giltigt.

Remiss

Överlämnande av ärende till någon instans, t ex styrelse, för utredning eller
kommentar. Kan också betyda själva resultatet av en utredning. Jämför åter
remiss.

Replik

Kort inlägg av person som känner sig personligt angripen från talarstolen. Kallas
även genmäle. Replik bryter talarlistan. Se kontrareplik.

Reservation

Kan anmälas i samband med beslut och innebär att man tydligt vill markera
att man tar avstånd från beslutet. Reservation kan vara blank eller motiverad.
Reservation skall tas till protokollet. En annan form av reservation är att anmäla
och få antecknat att man ej deltagit i beslutet.

Resolution

En skrivelse där mötesdeltagarna, på t ex ett Förbundsstämma, talar om vad de
anser och vad de vill ha gjort.

Revision

Granskning av styrelsens förvaltning. Granskningen omfattar främst den
ekonomiska förvaltningen men även verksamheterna i övrigt, s k sakrevision.
Revisionen görs av revisorer som väljs av årsmötet.

Röstlängd

Förteckning över de röstberättigade på ett årsmöte. Endast de personer som
finns med i röstlängden har rösträtt och därmed möjlighet att fatta beslut på
årsmötet.

Rösträkning

Räkning av rösterna vid försöksvotering eller sluten omröstning (votering).

Rösträknare

De personer som utses vid ett möte för att räkna samman de avgivna rösterna,
vid eventuell försöksvotering eller sluten omröstning (votering).

Rösträtt

Rätt att rösta på t ex styrelse- eller årsmöte.

Sak
upplysning

Upplysning som kan vara till nytta för de närvarande vid ett årsmötet; en sak
upplysning går före i talarlistan.

Stadgar

Handling som fastställer under vilka former en förening skall arbeta. Stadgarna
skall finnas tillgängliga för varje medlem. Stadgeändring kan oftast ske endast
genom kvalificerad majoritet.

Streck i
d
 ebatten

Om man anser att det pratats nog i en fråga kan streck i debatten begäras.
Ordförande tar då upp denna fråga och om mötet bifaller detta avslutas d
 ebatten
efter att alla yrkandenoch talarlistan justerats, dvs alla som har yrkanden får
presentera dem och därefter får alla som så önskar sätta upp sig på talarlistan.
Därefter sättes streck i debatten, dvs ingen ytterligare får sätta upp sig på talar
listan.

Talarlista

Lista, som förs av mötesordförande, över de som begärt ordet under ett möte.

Teckna
f örening

Innebär att skriva under något i föreningensnamn, dvs att vara föreningens
firmatecknare.

Tids
begränsning

Maximitid för anförandenas längd. Kan beslutas av t ex årsmöte. Regleras ofta i
arbetsordningen.

Tilläggsatt-sats

Ett tillägg till tidigare yrkande, motion eller proposition. Tilläggsatt-satsen måste
gå i yrkandets, motionens eller propositionens anda, annars är den att betrakta
som ny fråga.

U

Utslagsröst

Tillkommer ofta ordföranden vid lika röstetal varigenom det förslag ordföranden
röstat på vinner. Ordföranden kan sålunda i vissa lägen ha två röster. Metoden
används ej vid personval, då avgör istället lotten.

V

Valberedning

Kommitté, i regel utsedd av årsmötet, för utarbetande av förslag till val av bl a
styrelseledamöter vid kommande årsmöte.

Verksamhets
plan

Plan för hur föreningen/organistionen skall arbeta under det närmaste året/åren.

Verksamhetsberättelse

Redogörelse från styrelse över viktigare händelser under det gångna året.
Underställs årsmötet för godkännande.

Votering

Räkning av rösterna. Skall alltid göras då någon begär det. Då votering begärs
görs först en s k försöksvotering genom handuppräckning. Begärs votering även
efter detta sker voteringen (sluten omröstning). Jämför acklamation

Yrkande

Ett yrkande är detsamma som ett förslag under ett möte.

Yttrande

Styrelsens utlåtande över exempelvis en motion.

Yttranderätt

Möjlighet att yttra sig på styrelse- eller årsmöte. Jämför förslagsrätt och rösträtt.

Årsmöte

Det stora årliga mötet som är en förening eller organisations högsta beslutande
organ, t ex föreningsårsmöte eller förbundsstämma (på nationell nivå). På
årsmötet diskuteras styrelsens och revisorernas skriftliga berättelser och en ny
styrelse väljes.

Återremiss

Ett utrett förslag återförvisas för ytterligare utredning.

T

Y

Å

Ordlistan är hämtad ifrån www.ordrum.se/motesteknik
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Suppleant

Ersättare i t ex styrelse. Suppleant inträder för ordinarie ledamot då denne har
förhinder. I många föreningar kallas suppleanterna till alla sammanträden och har
då yttrande– och förslagsrätt men inte rösträtt. Då suppleanten ersätter någon i
styrelsen har de däremot även rösträtt. I vissa fall är suppleanten personlig och
inträder endast istället för viss ledamot.

ORDLISTA

De personer som utsetts av årsmötet att handlägga en förenings a
 ngelägenheter
mellan årsmötena.

INNEHÅLL ARBETSORDNING VALBEREDNINGENS FÖRSLAG PROPOSITIONER MOTIONER VERKSAMHETSINRIKTNING

Styrelse

33

ORDLISTA VERKSAMHETSINRIKTNING MOTIONER PROPOSITIONER VALBEREDNINGENS FÖRSLAG ARBETSORDNING INNEHÅLL

OMBUDSFÖRTECKNING

34

OMBUDSFÖRTECKNING
ÖSTERGÖTLAND
Francisco M Carnot 		 francisco.m.c@hbts.se
Camilla Söderholm		 camilla.s@hbts.se
Jesper Thornbacke		 thornbacke@telia.com

VÄSTMANLAND
Gunilla Albért		 gunilla.a@hbts.se
Tova Eldstal		 tova.e@hbts.se

SKÅNE
Mia-Jonas Plunteman		 mia-jonas.p@hbts.se
Eva Ingers		 eva.ingers@hbts.se
Cecilia Hallberg		 zillahallberg@hotmail.com
		

STOCKHOLM

Ulrika Palm		
Emilia Wikström Melin		
Kenan Harbas		
Chris Alm		
Sara Hugosson		
Stian Raneke		
Rudolf Sjöstrand		

ulrika.p@hbts.se
emilia.w.m@hbts.se
kenan.h@hbts.se
ChrisAlm92@gmail.com
hugossonsara@gmail.com
stian.r@hbts.se
rudolf233@gmail.com

DALARNA
Anna Fält		 anna.falt@falun.se

BLEKINGE
Marit Kus Hansson		
Ulf Härstedt		
Sofie Dahlqvist		
Sammy Gunnarsson		

marit.hansson@hotmail.com
ulf.h@hbts.se
sofie.dahlqvist@gmail.com
gunnarsson.sammy@gmail.com

BORÅS-SJUHÄRAD
Urban Åkervall		 urban.a@hbts.se

SÖRMLAND
Robert Skoglund		 robert.s@hbts.se
Caisa Sävheden Larsson		 caisa.s.l@hbts.se
Kim Karlsson		 karlsson.kim.98@gmail.com

Joakim Berlin
Pia Gillerstedt
Johan Büser
Nalle Johansson

joakim.b@hbts.se
pia@gillerstedt.se
johan.buser@riksdagen.se
nalle@forsvarsmakten.se

VÄSTERNORRLAND
Robert Bylund

robert.b@hbts.se

NORRBOTTEN
Lena Edenbrink
Ewelina Edenbrink
Nina Hutori

lena.edenbrink@telia.se
ewelina.edenbrink@gmail.com
nina.huotari@hotmail.com

ÖREBRO
Pell-Uno Larsson
Samira Kanat
Daniel Andersson

pell.u.l@hbts.se
aliceotindra@outlock.com
daniel.andersson@lndesberg.se

JÖNKÖPING
-

VÄRMLAND
-

FÖRBUNDSSTYRELSEN
soren.juvas@hbts.se
madelaine.vilgren@hbts.se
mia.sundelin@hbts.se
borje.v@hbts.se
anders.b@hbts.se
jonas.g@hbts.se
andreas.s@hbts.se
camila.k@hbts.se
markus.r@hbts.se
preben.w@hbts.se
marie.e@hbts.se
alice.h@hbts.se
katina.s@hbts.se
annelie.s@hbts.se
valerica.h@hbts.se
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Sören Juvas
Madelaine Vilgren
Mia Sundelin
Börje Vestlund
Anders Bengtsson
Jonas Gunnarsson
Andreas Saleskog
Camila Kempe
Markus Redman
Preben Widerberg
Marie Everlönn
Alize Hugozon
Katina Staf
Annelie Schagerström
Valerica Hedman
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FÖRSLAG TILL

FÖREDRAGNINGSLISTA
§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
§ 5.
§ 6.
§ 7.
§ 8.
§ 9.
§ 10.
§ 11.
§ 12.
§ 13.
§ 14.
§ 15.
§ 16.
§ 17.
§ 18.
§ 19.
§ 20.
§ 21.

Kongressens öppnande
Fråga om kongressens stadgeenliga utlysande
Godkännande av föredragningslista
Beslut om kongressens arbetsordning
Val av kongresspresidium
Val av redaktionsutskott
Val av tre personer till protokolljusterare tillika rösträknare
Fastställande av röstlängd
Upptagande av nya medlemmar
Behandling av verksamhetsberättelse
Behandling av resultat- och balansräkning
Behandling av revisionsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
Val av vice förbundsordförande 4 år
Val av 12 ordinarie styrelseledamöter 2 år
Val av två revisorer och en revisorsersättare samt
eventuell auktoriserad revisor
Val av minst tre och max fem personer till valberedning
Behandling av propositioner från styrelsen
Behandling av motioner
Fastställande av verksamhetsinriktning
Kongressen avslutande
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