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Härmed kallas arbetarekommunen till Socialdemokraterna i Göteborgsområdets distriktskongress 

lördagen den 17 april 2021, plats och form ännu ej bestämd. 

 

Distriktskongressen skall välja följande: 

-1 ordförande, 2 år 

-7 ledamöter i styrelsen, 2 år 

-2 revisorer, 2 år 

-3 revisorsersättare, 1 år 

-2 ordinarie styrelsen för S i VGR,1 år  

-1 ersättare styrelsen för S i VGR, 1 år 

-6 ledamöter representantskapet för S i VGR, 1år 

-6 ersättare representantskapet för S i VGR, 1år 

 

Förslag på kandidater till ovanstående uppdrag skall vara partidistriktet till handa senast den  

17 december 2020. Samtliga medlemmar har nomineringsrätt, arbetarekommunen får gärna rangordna. 

Nomineringarna skickas in till goteborgsomradet@socialdemokraterna.se. Skriv ”Nominering” i 

ämnesraden. Efter nomineringstidens utgång äger endast valberedningen rätt att nominera. 

 

Med denna kallelse bifogas en av distriktsstyrelsen fastställd nomineringsinstruktion samt längst 

ner i detta dokument en förteckning över vilka som innehar distriktsuppdrag idag.  

 

Senast den 17 december skall motioner till distriktskongressen skickas in till partidistriktet. Motioner jämte 

arbetarekommunens yttrande skall skickas till goteborgsomradet@socialdemokraterna.se. Skriv ”Motion” i 

ämnesraden.  

 

Distriktsstyrelsen kommer inte behandla de motioner som inkommit efter utsatt tid, ej heller de 

motioner som inte behandlats i enlighet med stadgarna.  

 

Motionsrätt 

Motion kan väckas av varje enskild partimedlem eller socialdemokratisk grundorganisation som 

tillhör partidistriktet och den ska sändas till arbetarekommunens styrelse inom av denna angiven 

tid. Motion ska behandlas av arbetarekommunens möte. Arbetarekommunen kan antingen anta 

motion som sin egen eller besluta att sända in den som enskild. 
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Senast den 17 december skall valda ombud och ersättare rapporteras in till partidistriktet. Namn på ombud och 

ersättare skickas till goteborgsomradet@socialdemokraterna.se. Skriv ”Ombud DÅK” i ämnesraden. 

 

Alla medlemmar har rätt att föreslå kongressombud. Förslag på kandidater ska lämnas till 

arbetarekommunens styrelse inom av denna angiven tid. Socialdemokratisk förening/klubb ska 

sända uppgift på alla föreslagna kandidater till arbetarekommunens styrelse. Arbetarekommunens 

möte väljer ombud och suppleanter. Har arbetarekommunen infört representantskap sker valet 

av representantskapsmötet. Det finns ingen gräns för hur många eller hur få ersättare som kan 

utses. Tänk dock på att för att kunna träda in som ombud måste ersättaren finnas inrapporterad i 

tid. Försäkra er även om att de som väljs som ombud kan delta den 21 april. 

 

Om de personer ni valde som ombud till höstmötet 2020 är de samma som ska vara ombud på 

distriktskongressen 2021 – lägg in det i CRM eller meddela det till Sara. 

 

 
Representationsreglerna är desamma till både  

höstmötet och 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gm//

Hälsningar     Catrin Wikblad 

Distriktsstyrelsen    Försteombudsman 

Socialdemokraterna i Göteborgsområdet  Socialdemokraterna i Göteborgsområdet 

 
 

Arbetare- 
kommun 

Medlemsantal 
191231 

Totalt 
antal 
ombud 

Ale  215 10 

Alingsås 215 10 

Härryda  147 8 

Kungälv 254 11 

Lerum 129 7 

Lilla Edet 143 8 

Mölndal 251 11 

Partille 139 8 

Stenungsund 169 9 

Tjörn 115 7 

Öckerö 73 6 

Summa 1850 95 
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Ordförande (ska väljas på 2 år 2021) 

Aylin Fazelian, Mölndal  

 

14 ledamöter i styrelsen (varav 7 st ska väljas på 2 år 2021) 

Johnny Alexandersson, Stenungsund  

Margit Hvid, Lilla Edet  

Joakim Järrebring, Alingsås  

Daniel Kristoffersson, Partille  

Rikard Larsson, Tjörn  

Patrik Linde, Härryda  

Ann Lundgren, Ale  

 

Valda på 2 år, t.o.m distriktskongressen 2022: 

Jim Aleberg, Ale  

Tomas Angervik, Mölndal  

Maria Brauer, Öckerö  

Anton César, Alingsås  

Renée Bengtsson, Lerum  

Janette Olsson, Stenungsund  

Erika Sjöblom, Kungälv  

 

3 revisorer (varav 2 st ska väljas på 2 år 2021) 

Anna-Lena Mellqvist, Lerum  

Björn Brogren, Kungälv  

 

Vald på 2 år, t.o.m distriktskongressen 2022: 

Jan-Erik Lindström, Mölndal  

 

3 revisorsersättare (1 år) 

Ronald Caous, Öckerö  

Irene Hellekant, Ale  

Ingemar Ottoson, Lilla Edet  

  

2 ordinarie Styrelsen för S i VGR (1 år) 

Aylin Fazelian  

Jim Aleberg  

  

1 ersättare Styrelsen för S i VGR (1 år) 

Janette Olsson  
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6 ledamöter S i VGR representantskap (1 år) 

Ronnie Bryngelsson, Öckerö 

Thorbjörn Carlsson, Partille 

Rebecka Gustin, Alingsås 

Patrik Linde, Härryda 

Monica Samuelsson, Ale 

Linda Åshamre, Kungälv  

 

6 ersättare S i VGR representantskap 

Maria Brauer, Öckerö 

Annette Fransson, Lilla Edet 

Benny Halldin, Tjörn 

Anders Johansson, Lilla Edet 

Rosalie Sanyang, Tjörn 

Assar Wixe, Kungälv 
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