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Stockholm juni 2013

Till Vänsterpartiets partiföreningar och distrikt

Kallelse till Vänsterpartiets kongress 2014
Vänsterpartiets kongress sammanträder i Stockholm den 10-12 januari
1. Motioner
Motionsrätt har enligt stadgarnas § 82 enskild medlem, partiförenings styrelse,
medlemsmöte och årsmöte, distriktsstyrelse samt distriktsårskonferens.
Partistyrelsen lägger fram tre förslag för behandling till denna kongress och
uppmanar partiföreningar och distrikt att motionera på dessa:
•
•
•

Förslag till kongressuttalande inför riksdagsvalet
Förslag till kongressuttalande inför EU-valet
Förslag till stadgeförändringar

Sortering och behandling av allmänpolitiska- och organisationsmotioner
I samband med att partistyrelsen besvarar motionerna görs en bedömning av vilka
motioner som kräver kongressbeslut. Dessa kommer att ges debattid i plena.
Motioner om ställningstaganden som redan finns, om verksamhet som pågår eller
i frågor som inte kan eller bör beslutas avkongressen, förslås däremot hänskjutas
till PS för vidare hantering. Ordningen för behandling av motionerna på
kongressen redovisas i kongressens arbetsordning och beslutas av kongressen

Motioner skall vara partistyrelsen tillhanda senast den 10 oktober 2013.
Motioner skickas med e-post till motioner@vansterpartiet.se (gärna som
bifogade worddokument). Mer information om motionsskrivande finns i texten
”Så här skriver du en kongressmotion”

2. Nomineringar
De val kongressen skall göra framgår av stadgarnas § 102. Nomineringar sker i
enlighet med stadgarnas §§ 105 och 106
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Utöver de stadgereglerade valen skall kongressen fastställa vallistan till EUparlamentsvalet
§ 102. Kongressen väljer i skilda val
• Partiordförande
• Partistyrelsens övriga ordinarie ledamöter
• Partistyrelsens suppleanter
• Programkommission
• Revisorer
• Revisorssuppleanter
• Valberedning
På denna kongress tillkommer också fastställande av lista till EUparlamentsvalet.
§ 105. Kongressens val, med undantag av val av valberedning, bereds av en
valberedning utsedd av föregående kongress. Rätt att nominera har
distriktsårskonferens, distriktsstyrelse, partiförenings styrelse och medlemsmöte
samt enskild medlem. Formerna för nominering fastställs i övrigt att
valberedningen.
§ 106. Val av ny valberedning bereds av partistyrelsen eller i annan ordning
som kongressen beslutar. Formerna för nominering till ny valberedning
fastställs av partistyrelsen
Nomineringarna avslutas formellt först på kongressen, men för att ge
valberedningen möjlighet att bereda sitt förslag har denna fastställt ett sista
datum för förhandsnomineringar:
Förhandsnomineringar i samtliga val utom val av ny valberedning och
fastställande av EU-parlamentslista skall vara valberedningen tillhanda
senast den 15 september 2013 och skickas till
valberedningen@vansterpartiet.se eller postas till Valberedningen,
vänsterpartiet, box 12 660, 112 93 Stockholm. Mer information finns i
nomineringsanmodan från valberedningen.
Förhandsnomineringar till EU-parlamentslistan skickas till valberedningen
senast 30 juni 2013.
Förhandsnomineringar till ny valberedning skickas till
margareta.rooth@vansterpartiet.se eller postas till Partistyrelsen,
Vänsterpartiet, box 12 660, 112 93 Stockholm senast den 1 november 2013.
Partistyrelsen har beslutat om en ny ordning för beredningen av ny valberedning,
se bifogade bilaga
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3. Ombudsavgift
Partistyrelsen har beslutat i enlighet med stadgans § 93 att fastställa
ombudsavgiften till 5000 kronor

4. Kongressombud

Valordning för val av ombud till Vänsterpartiets kongress år 2014
Val av kongressombud sker i enlighet med stadgarnas paragraf 91–99:
Kongressombud
§ 91. Antalet kongressombud är 225. Ombuden fördelas mellan
distrikten i proportion till medlemsantalet vid tidpunkten för
kongressens inkallande, dock tidigast åtta månader före dess
genomförande. Varje distrikt skall vara representerat med minst två
ombud.
§ 92. Fördelning av ombud till partiförening på utländsk ort beslutas
av partistyrelsen. Ombud väljs av partiföreningens medlemmar.
§ 93. Ombudsavgiften fastställs av partistyrelsen. Kostnaderna för
ombudens deltagande i kongressen betalas av distrikten.
§ 94. Valordning för val av kongressombud fastställs av
partistyrelsen. Distriktsstyrelsen ansvarar för genomförande av valen
och rapportering av resultatet.
§ 95. För att trygga en allsidig representation i geografiska och andra
avseenden kan distrikt indelas i valkretsar. Sådan indelning beslutas
av distriktsårskonferens eller distriktsstyrelse.
§ 96. I distrikt som omfattar fler än ett län skall varje län garanteras
minst ett ombud.
§ 97. Ombud kan endast väljas bland distriktets egna medlemmar.
Partistyrelseledamot kan inte väljas till ombud.
§ 98. I valet utses lika många suppleanter som ombud.
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§ 99. Distriktsstyrelsen ansvarar för att valda ombud anmäls genom
insändande av ombudsfullmakt senast sex veckor före kongressens
genomförande.
Vid alla val inom partiet skall stadgans paragraf 21 följas
§ 21. Kvinnor skall vara representerade i valda organ och på
förtroendeposter med minst 50 procent om inte synnerliga skäl
förhindrar detta. I de fall där suppleanter förekommer skall såväl
antalet ordinarie ledamöter som styrelsen som helhet bestå av minst
50 procent kvinnor. Om synnerliga skäl anförs skall särskilt beslut
om detta fattas och skälen antecknas till protokollet.
Distriktsstyrelsen har, i egenskap av valförrättande organ, att verka för att
stadgan efterlevs.
Även § 22 om personval gäller vid val av kongressombud:
§ 22. Vid personval krävs för att bli vald mer än hälften av vid valet
avgivna godkända röster. Om inte tillräckligt antal kandidater uppnår
detta röstetal företas omval mellan de ej valda som fått flest röster. I
omvalet deltar högst dubbelt så många kandidater som skall väljas.
De som i omvalet fått flest röster förklaras valda.
Om inte tillräckligt antal får mer än hälften av rösterna och det inte finns någon
ytterligare kandidat som kan delta i omval förklaras den eller de obesatta
platserna vakant(a) och de fylls därmed av suppleant(er).
Ombudsfördelningen till kongressen 2014 görs utifrån uppgifter om antalet
betalningsklara medlemmar i det centrala medlemsregistret 2012-05-27. Som
betalningsklara räknas vid detta datum endast medlemmar vars medlemsavgift
för år 2012 eller 2013 registrerats i det centrala medlemsregistret samt
medlemmar som är avgiftsbefriade.
Ombudsfördelningen har fastställts av partistyrelsemötet 15-16 juni-2013 och
meddelats till distrikten.
Ombuden fördelas så att maximal proportionalitet uppnås samtidigt som alla
distrikt garanteras minst 2 ombud.
Partistyrelsen har också fastställt följande:
a) Distriktsstyrelsen fastställer tid och former för nomineringar av kandidater till
kongressombud.
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b) Valen ska beredas av en valberedning, antingen distriktets ordinarie
valberedning eller en särskild valberedning utsedd av årskonferensen. Finns
ingen fungerande valberedning skall en valberedning för ombudsvalen utses av
distriktsstyrelsen.
c) Om distriktet är indelat i valkretsar kan valberedning för respektive krets
bildas av representanter som utses av kretsens partiföreningar. Distriktsstyrelsen
ansvarar för att detta sker.
d) Alla medlemmar ska ges möjlighet att delta i ombudsvalet på något av
följande sätt:
1. på medlemsmöte i partiföreningen
2. på gemensamt medlemsmöte för partiföreningar i samma valkrets
3. på distriktsexpedition
4. genom poströstning
Distriktsstyrelsen beslutar vilket förfarande som skall användas. Metoderna kan
kombineras. Används poströstning skall den valordning som redovisas nedan
användas.
Om poströstningsresultatet innebär att inte tillräckligt antal kandidater fått mer
än hälften av rösterna kan omval göras antingen med ny poströstningsomgång,
på allmänt distriktsmedlemsmöte eller på partiförenings medlemsmöte.
Ombud utses direkt av medlemmarna och kan därför inte utses av
distriktskonferens med valda ombud från partiföreningarna.
e) Om distriktet är indelat i valkretsar är alla distriktets medlemmar valbara i alla
valkretsar.
f) Suppleanterna ska rangordnas efter röstetal. Om två eller flera kandidater har
samma röstetal träder de in i den ordning valberedningen föreslagit. Har inte
valberedningen föreslagit någon inträdesordning lottas ordningen.
g) Suppleanterna träder in i turordning. Om kretsindelning har tillämpats kan
suppleant bara träda in istället för ombud från den egna valkretsen.
Valordning för val med poströstning
1. De som nomineras som ombud ska tillfrågas av valberedningen om de
kandiderar till ordinarie ombud eller till suppleant eller till både ordinarie
ombud och suppleant.
2. Valberedningens förslag och övriga nominerade sätts upp på två valsedlar, en
för ordinarie ombud och en för ersättare. Föreslagna till ordinarie ombud sätts
upp i bokstavsordning, föreslagna till suppleanter sätts upp i den ordning
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valberedningen föreslår. För varje namn ska anges om hon eller han kandiderar
till ordinarie ombud eller suppleant eller både och.
3. Nominerade som kandiderar till båda uppdragen sätts upp på båda
valsedlarna, övriga på respektive valsedel.
4. De röstande stryker de namn de inte vill rösta på. En giltig valsedel skall
innehålla maximalt det antal ostrukna namn som ska väljas.
5. Om någon blir vald till både ordinarie ombud och suppleant betraktas denne
vald som ordinarie ombud. Rösterna på denna person på valsedeln för
suppleanter betraktas som obefintliga. (dubbelvalsavveckling).
6. De röster som vid dubbelvalsavveckling betraktas som obefintliga (punkt 5
ovan) påverkar inte antalet giltiga röster i detta val.
7. Suppleanterna träder in i röstetalsordning. Om två eller flera kandidater har
samma röstetal träder de in i den ordning valberedningen föreslagit. Denna
ordning ska framgå av valsedeln. Har inte valberedningen föreslagit någon
inträdesordning lottas ordningen.

Sammanfattning
Distriktsstyrelsen skall:
• Besluta om distriktet ska indelas i valkretsar (om inte det redan är beslutat
av årskonferensen). Om valkretsindelning används skall DS besluta om
fördelningen av ombud mellan kretsarna.
• Bestämma tid och former för nominering av kandidater till
kongressombud.
• Se till att valen bereds av en valberedning. Om ingen fungerande
valberedning finns ska distriktsstyrelsen tillsätta en sådan för
kongressombudsvalen. Om valkretsar används ska DS besluta om valen
skall beredas av distriktets valberedning eller av kretsvalberedningar
bestående av representanter för ingående partiföreningar.
• Bestämma vilka valsätt som skall användas (se punkt d ovan).
• Informera alla medlemmar om hur nominering och val går till.
• Påminna medlemmar och valberedning om vikten av § 21 (minst 50%
kvinnor).
• Ansvara för att valen genomförs på ett korrekt sätt.
• Se till att rösterna räknas och anmäla valda ombud och suppleanter till
partikansliet.
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Anmälning av kongressombud
Ombud till partikongressen skall vara anmälda till partikansliet senast 29
november 2013. Mer information om anmälan av kongressombud skickas ut
senare.
5. Papperslös kongress
De senaste kongresserna har vi tagit steg för att minska pappersanvändningen,
med t ex datoriserade system för yrkanden och begära ordet. Nu tar vi det
slutgiltiga steget mot en papperslös kongress genom att helt slopa tryckta
kongresshandlingar. Det innebär att partistyrelsens förslag, motioner,
motionssvar m m, ej kommer att tryckas upp i häften. Istället kommer alla
kongresshandlingar finnas lätt tillgängliga för nedladdning från den centrala
hemsidan. All nödvändig kommunikation med distrikt, partiföreningar och
ombud inför kongressen kommer att ske via e-post.
Under själva kongressen kommer ombuden att använda sig av en mer avancerad
form av tidigare års datoriserade kongressystem. Meningen är att ombuden från
sin plats i salen ska kunna hantera yrkanden, begära ordet och sköta
omröstningar med hjälp av sin egna bärbara dator eller surfplatta. Mer
information om vårt nya mer miljövänliga och kostnadsbesparande arbetssätt för
kongressen kommer under hösten.
Med kamratliga hälsningar!
Vänsterpartiet
Partistyrelsen

