Förslag till

Bilaga

1. Mötets öppnande
2. Upprop och fastställande av ombudslista
3. Fastställande av dagordning
4. Val av mötesfunktionärer
a. Val av 2 mötesordförande för höstmötet
b. Val av 2 sekreterare för höstmötet
c. Val av 2 justerare
d. Val av 2 rösträknare
e. Val av 2 ledamöter i rösträkningskommitté
5. Arbetsordning
6. Fastställande av val för nomineringar inom landstinget.
7. Anförande av Landsbygdsminister Sven Erik Bucht
8. Presentation av Valanalysgruppen och planerat valanalysarbete.
9. Presentation av distriktets planerade utbildningsverksamhet under 2015.
10. Presentation av värvningsinsatser under hösten.
11. Övriga frågor
12. Avslutning

09.30

Fika

10.00

Mötesförhandlingar – Dagordningspunkt 1-6

12.00

Lunch

13.00

Mötesförhandlingarna återupptas – Dagordningspunkt 7 -6

14.30

Fika

15.00

Fortsatta mötesförhandlingar – Dagordningspunkt 6

Ca 17.00

Avslutning

Mötesförhandlingarna kommer ske enligt dagordningen. Vid rösträkning vid sluten omröstning,
kan förhandlingar fortsätta med punkterna 8, 9 och 10 på dagordningen under tiden
rösträkningen pågår.

Förslag till

Mötet är i princip offentlig utom i fråga när enskild överläggning särskilt beslutas.

Yttrande- och förslagsrätt på valkonferens tillkommer valda ombud, distriktsstyrelsens ledamöter
och adjungerade, revisorer, partistyrelsens representant, ledamöter i Norrbottens s-riksdagsgrupp,
representant för landstingsfullmäktigegruppen samt anställd funktionär på partidistrikt och i
arbetarekommuner inom distriktsområdet, samt i valärenden även valberedningen.

Endast de 45 valda ombuden har rösträtt vid höstmötet/valkonferensen. Varje ombud har en
röst. Rösträtten kan inte överlåtas och ombud kan ej bytas ut under pågående möte.

Omröstningar sker öppet.
Personval sker då någon så begär med slutna sedlar. Vid slutet val skriver ombuden upp den/de
kandidater som de vill ge sin röst på valsedeln. Godkänd valsedel ska uppta det antal personer
som ska väljas. Valsedel som upptar fler eller färre namn är ogiltig. Vald är den, eller de, som fått
högsta röstetalen. Uppstår lika röstetal vid omröstning avgör lotten. Rösträkningskommittén
räknar röster vid sluten omröstning.
Vid fastställande av listor fastställs listan plats för plats.

till höstmötet.
Förslag som framställs till höstmötet skall göras skriftligt och överlämnas till tjänstgörande
ordförande. Förslag skall vara undertecknat med förslagställarens namn.

