Vad är en kongress?
§ 78. Partikongressen är
partiets högsta instans.
Vänsterpartiets stadgar

Den 9-11 februari 2018 håller Vänsterpartiet kongress i Karlstad. 225
valda ombud från hela landet ska diskutera och besluta om den
valplattform som ska vägleda Vänsterpartiet i valrörelsen. Kongressen
blir avstampet inför ett val då vi ska flytta fram vänsterns positioner i
Sverige.
Kongressen är Vänsterpartiets högsta beslutande organ och
sammankallas vartannat år. Det är kongressen som fattar beslut om
partiprogrammet och stadgarna. Det är också där partiordförande och
partistyrelsen väljs.
Det finns framförallt fyra sätt att påverka kongressen: att motionera,
nominera, diskutera och välja ombud.

1. Motionera
§ 9. Alla medlemmar har
lika rätt att … medverka i
utformandet av partiets
politik och verksamhet.

En motion är ett förslag till kongressen om vad Vänsterpartiet borde
tycka eller göra. På den här kongressen kommer en av de stora
diskussionerna vara valplattformen. Partistyrelsen skickar ut ett förslag
till valplattform för 2018 den 9 september.
Läs gärna handledningen för att skriva motioner. Leta också gärna bland
motioner och beslut från tidigare kongresser innan du skriver en ny
motion. Sista dag för att skicka in motioner är den 9 november. E-posta
dem till motioner@vansterpartiet.se.
2. Nominera

§ 107. Partistyrelsen är
partiets högsta beslutande
organ mellan kongresserna.

Vet du någon som du tror skulle vara en bra ledamot i partistyrelsen, eller
i valberedningen på riksnivå? Eller är du intresserad av att ställa upp
själv? Nominera! Sista datum för förhandsnomineringar är den 9
november.



Dags att nominera
Valet av ny valberedning

3. Diskutera
Både distrikt och partiföreningar brukar organisera olika sorters tillfällen
att diskutera inför kongressen.
Vänsterpartiet har också en debattsida, som brukar ta fart inför
kongressen. Skicka gärna in texter dit!

4. Välj ombud
§ 86. Rösträtt har endast
kongressombud.

Ombuden är de som åker till kongressen, deltar i debatten och har rösträtt
när kongressen beslutar. Varje distrikt väljer ett antal ombud, fördelat
utifrån distriktens medlemsantal. De ses också före kongressen, för att
börja diskussionerna och vara väl förberedda.
Du kan ställa upp i valet av ombud, eller föreslå någon du tror skulle vara
en bra representant. Alla medlemmar är valbara, förutom de som sitter i
partistyrelsen. Hur valet går till skiljer sig mellan distrikten. Alla
medlemmar har rösträtt.

Kongresshemsidan
På kongresshemsidan kommer det allt eftersom läggas upp handlingar,
debattinlägg och praktisk information.

