Till Vänsterpartiets partiföreningar och distrikt

Kallelse till Vänsterpartiets kongress 2020
Vänsterpartiets kongress sammanträder i Västerås 21-24 maj 2020.
1. Vad som ska behandlas på kongressen, förslag och motioner
I enlighet med stadgarnas §§ 78, 79 och 101 genomförs kongressen som en så kallad
programkongress.
§ 78. Partikongressen är partiets högsta instans. Den genomförs som programkongress (§ 101),
valårskongress (§ 102) och extra kongress (§ 81).
§ 79. Partikongress genomförs vartannat år på tid och plats som beslutas av partistyrelsen.
Programkongress genomförs vart fjärde år. Den behandlar program-, stadge- och organisationsfrågor
samt inkomna motioner. Mellanliggande kongress, valårskongress, behandlar partistyrelsens förslag
inför de allmänna valen och partistyrelsens förslag i övrigt. Partiföreningar och distrikt kallas till
programkongress och valårskongress senast sex månader före dess genomförande.
§ 101. Programkongressens dagordning skall uppta följande ärenden:
* partistyrelsens verksamhetsberättelse, inklusive riksdagsgruppens rapport
* partistyrelsens ekonomiska rapport
* revisorernas berättelse
* beslut om ansvarsfrihet för den avgående partistyrelsen
* val av partiordförande, partistyrelsens övriga ordinarie ledamöter, partistyrelsens suppleanter,
programkommission, revisorer, revisorssuppleanter och valberedning.
* Europaparlamentsgruppens rapport
* Strategi och prioriteringar
* partistyrelsens förslag
* programkommissionens förslag
* inkomna motioner
Därutöver behandlas de ärenden som beslutas av kongressen.
Till kongressen kommer det finnas förslag på nytt partiprogram från programkommissionen.
Partistyrelsen kommer att lägga fram riktlinjer och prioriteringar i form av ett strategidokument
samt förslag på stadgeändringar.
Samtliga förslag inför kongressen kommer i enlighet med stadgarnas § 80 att skickas ut senast 21
december.
Partiföreningar och distrikt uppmanas att motionera på dessa förslag.
Motionsrätt har enligt stadgarnas § 82 enskild medlem, partiförenings styrelse, medlemsmöte och
årsmöte, distriktsstyrelse samt distriktsårskonferens.
Motioner skall vara partistyrelsen tillhanda senast den 21 februari 2020.

Motioner skickas med e-post till motioner@vansterpartiet.se
Skicka gärna motionerna så att varje enskild motion är ett eget bifogat dokument i Word- eller
Openoffice-format, undvik att använda pdf. Mer information om motionsskrivande finns i dokumentet
”Så här skriver du en kongressmotion” som skickas ut i december tillsammans med förslagen inför
kongressen.
I samband med att partistyrelsen besvarar motionerna görs en bedömning ifall motioner som rör helt
andra frågor än ovan nämnda förslag är av sådan art att de kan eller bör beslutas av kongressen och
ifall de ska ges debattid i plena. I vissa fall kan sådana motioner föreslås att de hänskjuts till
partistyrelsen för vidare hantering. Ordningen för behandling av motionerna på kongressen redovisas i
kongressens arbetsordning och beslutas av kongressen.
2. Nomineringar
De val kongressen skall göra framgår av stadgarnas § 101. Nomineringar sker i enlighet med stadgarnas
§§ 105 och 106

•
•
•
•
•
•
•

Kongressens val:
Partiordförande
Partistyrelsens övriga ordinarie ledamöter
Partistyrelsens suppleanter
Programkommission
Revisorer
Revisorssuppleanter
Valberedning
§ 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 skall vara valberedningen
tillhanda senast 21 februari 2020 och skickas till valberedningen@vansterpartiet.se eller postas till
Valberedningen, Vänsterpartiets kansli, Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm. Mer information
finns i dokumentet ”Nomineringsanmodan från valberedningen”.
Val av ny valberedning hanteras inte av valberedningen själva och därför ska nomineringar
gällande detta skickas till: val_av_valberedning@vansterpartiet.se
Partistyrelsen har beslutat om ordning för beredningen av ny valberedning, se dokumentet
”Beredningen av kongressens val av valberedning”. Förhandsnomineringsstopp är 21 februari.

3. Ombudsfördelning, val av kongressombud och ombudsavgift
Ombudsfördelningen regleras i §§ 91 och 92, ombudsavgiften i § 93 och val av kongressombud i §§ 9499.
§ 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.
§ 99. Distriktsstyrelsen ansvarar för att valda ombud anmäls genom insändande av ombudsfullmakt
senast sex veckor före kongressens genomförande.
Partistyrelsens beslut om ombudsfördelning och valordning för val av kongressombud bifogas
denna kallelse i separata dokument.
Partistyrelsen kommer att besluta om ombudsavgift vid ett senare tillfälle och information om detta
skickas ut senast 21 december.

Med kamratliga hälsningar
Vänsterpartiet
Partistyrelsen

Bilagor till kallelsen:
- Partistyrelsens förslag till dagordning
- Nomineringsanmodan från valberedningen
- Partistyrelsens beslut om beredning av kongressens val av valberedning
- Partistyrelsens beslut om ombudsfördelning
- Partistyrelsens beslut om valordning för val av kongressombud

