Distriktsstyrelsens förslag på dag- och arbetsordning DÅK 2019

Förslag på dagordning
§1.

Årskonferensens öppnande

§2.

Årskonferensens behöriga utlysande

§3.

Fastställande av röstlängd

§4.

Könsseparata träffar

§5.

Mötestekniska val
(a) Val av mötesordföranden
(b) Val av mötessekreterare
(c) Val av justerare
(d) Val av rösträknare
(e) Val av tidtagare

§6.

Mötesteknisk genomgång

§7.

Fastställande av nomineringsstopp

§8.

Antagande av dag- och arbetsordning

§9.

Parentation

§10. Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse, feministiskt bokslut samt valutvärdering
2018
§11. Distriktsstyrelsens ekonomiska berättelse
§12. Revisionsberättelse
§13. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för den avgående distriktsstyrelsen
§14. Parlamentariska verksamhetsberättelser
(a) Kommunfullmäktigegruppens verksamhetsberättelse
(b) Regiongruppens verksamhetsberättelse
(c) Riksdagsledamöternas verksamhetsberättelser
§15. Motionsbehandling och antagande av verksamhetsplan
§16. Motionsbehandling av allmänna motioner
§17. Fastställande av budget
§18. Val
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

Val av distriktsordförande
Val av distriktsstyrelsens ordinarie ledamöter
Val av distriktsstyrelsens suppleanter
Val av ordinarie revisorer
Val av revisorssuppleanter
Val av valberedning
Val av ordinarie ombud till representantskapet
Val av suppleanter till representantskapet

§19. Årskonferensens avslutande

Distriktsstyrelsens förslag på dag- och arbetsordning DÅK 2019

Förslag på arbetsordning
Lördag 16 mars 2019
09:30 – 10:00

30 min

incheckning och fika

10:00 – 12:00

2h

inledande punkter1

§1-9
2

11:00 – 12:00

1h

vissa berättelser, ansvarsfrihet

§10-13

13:00 – 14:00

1h

lunch

14:00 – 15:30

1,5 h

verksamhetsplan

§15

15:30 – 16:30

30 min

allmänna motioner

§16

16:00 – 16:15

15 min

fika

16:15 – 16:45

30 min

allmänna motioner, forts.

§16 forts.

16:45 – 17:00

15 min

budget

§17

17:00 – 18:00

1h

reservtid

Söndag 17 mars 2019
10:30 – 11:00

30 min

incheckning och fika

11:00 – 11:30

30 min

könsseparata träffar, forts.

§4 forts.

11:30 – 13:00

1,5 h

parlamentariska berättelser3

§14

13:00 – 14:00

1h

lunch

14:00 – 17:00

3h

val

* 14:30
* 16:00

15 min
15 min

avbrott för veteranhyllning
avbrott för fika4

17:00 – 17:30

30 min

avslutning

17:30 – 18:00

30 min

reservtid

§18

§19

Ej tidsatt i arbetsordningen: hälsningsanföranden - genomförs med fördel under söndagen i samband
med rösträkning.

1
2
3
4

Öppnande (15 min), behörigt utlysande (5 min), röstlängden (5 min), könsseparata träffar (45 min),
förflyttningstid (10 min), mötestekniska val (5 min), mötesteknisk genomgång (15 min), nomineringsstopp
(5 min), Dag- och arbetsordning (5 min), Parentation (10 min) = 120 min
DS verksamhetsberättelse, feministiskt bokslut och valutvärdering (40 min), ekonomisk berättelse (10 min),
revisorernas berättelse och ansvarsfrihet (10 min) = 60 min
Verksamhetsberättelse från kommunfullmäktigegruppen (50 min), regionfullmäktige (20 min) och
riksdagsledamöterna (20 min) = 90 min
Tid för fika kan med fördel vara lite flexibel i relation till rösträkningar.

