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Arbetarekommunerna 
S-kvinnor Blekinge 
LO-Småland/Blekinge 
SSU Blekinge 
STS Skåne/Blekinge 
HBT-S Blekinge 
 

Kallelse till distriktskongress 2019 
Arbetarekommunerna kallas härmed till ordinarie distriktskongress; 
 
Dag och tid:  Lördagen den 13 april 2019 kl.09.30 (kaffe från 09.00) 
 
Plats:  Blekinge Convention Center, Ronneby Brunn 
 
Ombudsfördelning 
De 250 ombuden fördelas enligt stadgarna genom att varje arbetarekommun erhåller 
10 grundombud. Därefter räknas ett jämförelsetal fram för varje arbetarekommun 
genom att dess medlemstal delas med en tvåhundradel av partidistriktets medlemstal. 
Varje arbetarekommun tilldelas ett ombud för varje heltal i jämförelsetalet. Uppgår 
inte de fördelade ombuden till 200 fördelas de återstående till de arbetarekommuner 
som har störst överskottstal (dvs. störst decimaler). 
 
 
Medlemssiffrorna per den 31 december 2017 ligger till grund för fördelningen. 
Arbetarekommun Medlemsantal Antal ombud 
Karlskrona 808 89 
Ronneby 300 40 
Karlshamn 398 49 
Sölvesborg 254 35 
Olofström 274 37 
 

Ombudsval 
Arbetarekommunens möte väljer ombud och ersättare. Underskriven fullmakt för 
ombud och ersättare ska utfärdas av arbetarekommunens styrelse och ska 
vara partidistriktet tillhanda senast den 7 februari 2019. Fullmakterna granskas 
av partidistriktets revisorer innan distriktskongressen. 



 

 
 

 

Kongressavgift 
Kongressavgiften för 2019 är 300 kr per ombud. 
 
 
Nomineringar 
Följande uppdrag ska väljas av distriktskongressen: 
 

• Distriktsordförande 
• Vice ordförande 
• 15 ledamöter i distriktsstyrelsen (inkl ordf och vice ordf) 
• 5 ledamöter i verkställande utskottet 
• Studieorganisatör 
• Facklig ledare 
• 3 revisorer 
• 3 revisorssuppleanter 
 

Nomineringarna ska vara distriktsexpeditionen tillhanda senast den 7 februari 2019. 
 
Valberedning 
På Distriktskongress 2019 ska väljas en ny valberedning. Denna ska sedan arbeta i 
fyra år. Valberedningen ska enligt stadgarna bestå av en representant från vardera 
Arbetarekommun, SSU Blekinge, S-kvinnor Blekinge, HBT-S Blekinge och STS 
Skåne Blekinge. Förutom dessa väljer Distriktskongressen en ordförande och en 
ersättare för denne.  
 
Nomineringar till valberedningen ska vara distriktsexpeditionen tillhanda senast den 7 februari 
2019. 
 
Förtroenderåd 
Arbetarekommunerna har att utse ombud till partidistriktets Förtroenderåd vid sitt 
årsmöte. Ombuden är 85 till antalet med lika många ersättare och fördelas mellan 
Arbetarekommunerna enligt samma princip som ombuden till Distriktskongressen 
fast utan fasta grundombud. Fördelningen mellan Arbetarekommunerna ser ut på 
följande vis: 
 
Arbetarekommun Medlemsantal Antal ombud 
Karlskrona 808 34 
Ronneby 300 12 
Karlshamn 398 17 
Sölvesborg 254 11 
Olofström 274 11 
 



 

 
 

 

En förteckning över de valda ombuden och ersättarna till Förtroenderådet sändes till 
Distriktsexpeditionen snarast efter Arbetarekommunens årsmöte. 

Motioner 
Motion kan väckas av varje medlem som tillhör partidistriktet och ska sändas till 
arbetarekommunens styrelse inom av denna angiven tid. 
 
Arbetarekommunens möte ska behandla motionerna. Dessa kan antingen antas som 
arbetarekommunens egen eller sändas vidare till distriktskongressen som enskild. 
 
Efter behandling av arbetarekommunen ska motionerna sändas till partidistriktet 
senast den 7 februari 2019. 
 

Enkla frågor 
En enkel fråga kan ställas av varje medlem som tillhör partidistriktet. Frågan ska 
lämnas till partidistriktet senast den 1 april 2019. 
 
Enkel fråga kan ställas till distriktsstyrelseledamöter, riksdags-, och landstings-
ledamöter, inom partidistriktet anställda funktionärer och andra företrädare med 
uppdrag på länsplanet. När frågan lämnas in ska det framgå vem den ställs till. 
Distriktsstyrelsen avgör om frågan ska tas upp till behandling och vem som skall 
svara. 

Handlingar 
Ombuden och grundorganisationerna inom partidistriktet kommer att få verksam-
hetsberättelse, motionsutlåtanden m fl handlingar utskickade. Handlingarna kommer 
att finnas tillgängliga senast en månad innan distriktskongressen.  
 
 
Med partihälsningar 
SOCIALDEMOKRATERNA BLEKINGE  
  
 
 
Heléne Björklund   Magnus Johansson 
ordförande    ombudsman 


