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Dagordning
§1 Mötets öppnande
§2 Upprättande av röstlängd
Rösträtt har lokalavdelningarnas och sidoorganisationernas ombud och tjänstgörande
ersättare. Alla medlemmar har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. Se bilaga 1 nedan.

§3 Formalia
a) Val av mötesordförande
b) Val av mötessekreterare
c) Val av justerare och rösträknare
d) Kallelse
e) Dagordning
f) Eventuella adjungeringar
g) Nomineringsstopp
h) Presentationsprocedur för kandidater
Alla som kandiderar bör få presentera sig. Ordförandes förslag till hur detta ska gå till:
● Att valberedningen ges tillfälle inför varje val att presentera sitt förslag.
● Att kandidater aktuella för valet ges tillfälle att presentera sig, enligt de beslut som
fattas om tid för presentationer och att presentationerna görs i den ordning de står på
listan.
● Att de nominerade som önskar presentera sig får en minuts talartid per person.
● Att den som kandiderar till flera uppdrag endast får presentera sig vid ett tillfälle.
● Att en kandidat som ej är närvarande men som har skickat in presentation kan få den
uppläst av ordförande.

§4 Årsmötesärenden förutom valärenden
a) Verksamhetsberättelse 2017
se bilaga 2
b) Resultat- och balansräkningar 2017
se bilaga 3
c) Revisionsberättelse
se bilaga 4
d) Ansvarsfrihet för styrelsen
e) Regionfullmäktigegruppens verksamhetsberättelse 2017
se bilaga 5
f) Arvoden till förtroendevalda
Styrelsen föreslår att behålla nuvarande nivå på arvoden för det kommande
verksamhetsåret:
● 4000 kronor/månad till ordförande
● 2000 kronor/månad till personalansvarig
● 1000 kronor/månad till vice ordförande
● 370 kronor/månad till kassör
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●
●

400 kronor/AU-möte för AU-ledamöter
3400 kronor/år till valberedningens sammankallande samt 2000 kronor till övriga
valberedare

§5 Valärenden: interna förtroendeuppdrag
a) Val av ordförande tillika styrelseledamot
Valberedningens förslag:
Fredrik Hanell, 37, Höör (omval)
b) Val av vice ordförande tillika styrelseledamot
Valberedningens förslag:
Anette Mårtensson, Lund (nyval)
c) Fastställande av distriktsstyrelsens samt revisionens storlek
Ur stadgarna: 6.1 Styrelsen består av ett udda antal ledamöter från nio till 13.

d) Val av övriga styrelseledamöter
Ur stadgarna: 6.2 Varje riksdagsvalkrets ska vara representerad i styrelsen med minst två
ledamöter

Valberedningens förslag:
Dolores Öhman, Hässleholm (omval)
Anna-Maria Myszka-Gustafsson, Helsingborg (omval)
Emma Nilsson, Ystad (omval)
Kami Petersen, Malmö (omval)
Marcus Friberg, Helsingborg (omval)
Kjell Stjernholm, Svalöv (omval)
Lars Lundström, Kävlinge (omval)
Carl-Erik Flodmark, Malmö (nyval)
Vakant (Nordostkretsen)
e) Val av revisorer och revisorsersättare
Valberedningens förslag:
Ordinare:
Rolf Bengtsson, Burlöv (nyval)
Maria Wilhems, Trelleborg (nyval)
Ersättare:
Vakant
f) Val av sex valberedare
Ur stadgarna: 9.1 Valberedningen ska bestå av sex personer. Samtliga riksdagsvalkretsar ska
vara representerade i valberedningen.

Styrelsens förslag:
Malmö kommun: Johanna Öfverbeck
Skåne södra: Ove Johansson, Burlöv
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Skåne västra: Sofia Kamlund, Helsingborg, Rifad Saberg, Eslöv
Skåne Norra och östra: Lotta Hedström, Tomelilla, Beth Melander, Kristianstad
g) Nominering till riksvalberedningen (en från varje riksdagsvalkrets)
Valberedningens förslag:
Nordöst: Roland Thord, Simrishamn (omval)
Söder: Ove Johansson, Burlöv (omval)
Väster: Lena Östholm-Munkberg, Helsingborg (omval)
h) Val av två Jämställdhets- och mångfaldsambassadörer
Valberedningens förslag:
Samra Dedic, Helsingborg (nyval)
Vakant

§6 Valärenden: externa förtroendeuppdrag
a) Ersättare i Demokratiberedningen
Valberedningens förslag:
Kami Petersen, Malmö
b) Nämndeman i Förvaltningsrätten i Malmö
Valberedningens förslag:
Mira Necevska, Lund

§7 Behandling av inkomna motioner
Inga motioner har inkommit

§8 Revidering av Arbetsordning för valberedningen
Se bilaga 7 för styrelsens förslag

§9 Valmanifest
Styrelsens förslag till valmanifest skickas ut senast den 24 mars.
För att säkerställa en smidig och förankrad process för antagandet av valmanifestet bör
yrkande och förslag på ”sittande möte” undvikas i största möjliga mån. Vi vädjar därför till
alla medlemmar om att förslag till det slutgiltiga valmanifestet lämnas in skriftligt och i
förväg av lokalavdelningarna respektive sidoorganisationerna. Medlemmar ombeds att inte
själva skicka in sina förslag, utan det görs genom lokalavdelningar och sidoorganisationer via
en i förväg utskickad mall senast söndagen den 7 april.
Styrelsens förslag till beslut på inkomna yrkande skickas till ombud och avdelningar
onsdagen den 11 april.
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§10 Information
a) Riksdagen
b) Region Skåne
d) Valgruppen

§ 11 Avtackningar
§12 Mötets avslutande

Förteckning över bilagor:
Bilaga 1 till §2 Upprättande av röstlängd
Bilaga 2 till §4a) Verksamhetsberättelse 2017
Bilaga 3 till §4b) Resultat- och balansräkningar 2017
Bilaga 4 till §4c) Revisionsberättelse
Bilaga 5 till §4e) Regionfullmäktigegruppens verksamhetsberättelse 2017
Bilaga 6 till §5-6 Valberedningens och styrelsens förslag med
motiveringar
Bilaga 7 till §8 Arbetsordning för valberedningen
Bilaga 8 till §9 Valmanifest

