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Kompletterande handlingar 

I detta dokument har vi samlat information och underlag som inte var klara när det var tid att 

skicka ut ordinarie handlingar. Du hittar de tidigare utskickade handlingarna här - Länk till 

handlingar 

Kongressen öppnar i VoteIT 

Från och med den 16 april kan du som medlem logga in på vår digitala mötesplattform VoteIT 

och delta i den digitala delen av kongressen. Mail skickas till alla medlemmar. Du som är ombud 

kommer den 25 april får en ny inbjudan till mötet där du får behörighet att rösta om alla de 

förslag som finns i motioner och propositioner som ligger i kategori A. Resultatet av dessa 

omröstningar utgör beslutsunderlaget för slutliga beslut som tas i plenum under kongressen. 

Yrkandestopp för alla motioner och propositioner i kategori A är den 24 april kl 00.00.  

Process för återyrkande 

De förslag/yrkande som inte blivit huvudförslag eller fått stöd av minst 10 ombud antingen via 

förbehandlingen på VoteIT eller i utskotten under kongressen kommer inte upp till beslut i 

plenum om de ej återyrkas av minst 10 ombud. Tidigare stöd räknas inte med. Återyrka kan 

ombud göra genom att klicka gilla på de förslag som ej fått stöd och som ligger längst ner i 

förslagslistan under respektive motion/dagordningspunkt. Klicka på “Visa gömda” för att se 

förslagen. detta är aktuellt först när kongressen öppnar den 3 maj.  

Nominerade riksvalberedningen 

Distrikten och sidoroganisationerna har nominerat sina kandidater till riksvalberedningen. 

Anders Rålin är nominerad till Riksvalberedningen av MP Västerbotten. Sverre Dahlstedt är 

nominerad till Riksvalberedningen av MP Kronoberg.  På grund av kort varsel finns tyvärr inte 

informationen med i kandidathäftet. 

Länk till kandidathäftet 

Rapport revisionsnämden 

Revisionsnämden har lämnat sin rapport till partistyrelsen.  

Länk till rapporten 

 

   

 

https://drive.google.com/open?id=1WEgVBJJldJysv1D-yhLDCtOW6TgmqXg2
https://drive.google.com/open?id=1WEgVBJJldJysv1D-yhLDCtOW6TgmqXg2
https://drive.google.com/open?id=1SHxQIfZeaqJFzLogQUdnhGpjCrhyBiGP
https://drive.google.com/open?id=1D50zAZJ92IGsxjPiSGsRPz6iPhVCnyWTkNpcYxXMhFE
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Svar från partistyrelsen 

Partistyrelsen har skrivit ett svar på revisionsnämndens rapport. Det svaret kan du läsa här. 

Länk till PS svar 

Seminarieprogram 

Under kongressen kommer en rad olika seminarier och utfrågningar att arrangeras. Du kan läsa 

hela seminarieprogrammet här. Länk till seminarieprogrammet 

 

Seminarierprogrammet kan komma att ändras. Ändringar sker dels i dokumentet samt kommer 

meddelas under kongressen via anslag och notiser via engagera.mp.se 

Lokaler utskott 

Hjalmar Bergman teatern 

1B: Arbetsmarknad, socialförsäkringar och pension 

10B: Internt, organisation och stadgar 

 

Club 700 

3B: Ekonomi, välfärd och konsumtion 

8B: Vård, omsorg och folkhälsa 

 

Studion 

5B: Kultur, utbildning och forskning 

6B: Miljö, landsbygd och djurrätt 

 

Handskmakaren 

7B: Samhälle, övrigt 

4B: Klimat, energi och transport 

 

Bryggaren 

9B: Internt, kommunikation och strategi 

2B: Demokrati, migration och lika rätt 

 

   

 

https://drive.google.com/open?id=1y2GQR0mifoQC1liM2jfM9_D_KBQfqVMgpyOARPsLgOE
https://drive.google.com/open?id=1b2_Tm7s2H8zwW-SqDI-gZwLCv71_zU8g7F2YBvgOk78
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Kommunalrådsmingel 

Kommun- och landstingskommittén välkomnar alla kommunalråd till kommunalrådsträff.  

Tid: 16.45 lördagen den 4 maj 

Plats: Handskmakaren, Conventum Örebro 

Kandidatmingel 

Ställ frågor till bland annat PS-kandidaterna! På lördagen den 4 maj kl 16.00 uppmanas alla 

som kandiderar till uppdrag för riksorganisationen att delta på kandidatmingel i foajen på plan 

1. Du som vill träffa kandidaterna och ställa frågor är varmt välkommen.  

Årsmöte Klimatnätverket 

Klimatnätverket håller årsmöte lördag den 4 maj kl 16.20 till 17.20 i lokal Studion 

Nätverksträff Grönt hbtq-nätverk  

Lördag 4 maj kl 18:30-19:30 (under middagen) 

Grönt hbtq-nätverk är Miljöpartiet de grönas (för tillfället inaktiva) hbtq-förbund för 

hbtq-inkluderande politik! 

Under kongressen vill vi passa på att ha en nätverksträff för att Miljöpartister med intresse av 

hbtq-politik för att lära känna varandra och öppet diskutera vad vi vill göra för att hålla igång 

nätverket. Vi sätter oss vid ett gemensamt bord under middagen på lördagen för alla som är 

intresserade! Leta efter regnbågsflaggan eller ring 0793470736 (Saga Joakim Karlsson) om du 

behöver hjälp att hitta oss! 

Legitimation 

Inregistreringen 

Vid inregistreringen måste man av säkerhetsskäl visa ID-kort eller pass. När du har registrerat 

dig kan du röra dig fritt i lokalerna, men du måste ha på dig den namnbricka som du får när du 

registrerar dig. Namnbrickan är en värdehandling som ger dig tillträde till kongressen, 

måltidsserveringen och festen. Se till att du har den på dig hela tiden! Om du är ombud ska du 

uppge dina resekostnader tur och retur för att få ut röstkortet. 

Bagage 
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Under fredagen och söndagen kommer det att finnas en bemannad bagageservice i entrén. Om 

du inte kan lämna ditt bagage på hotellet kan du lämna det där. Framför allt på söndagen är det 

att föredra att lämna bagaget på hotellet.  

OBS! Av säkerhetsskäl kommer man inte att få ta med sig stora väskor, 

ryggsäckar och dylikt in på kongressen. Dessa måste lämnas i bagageservicen i 

entrén. Det går bra att ta med handväska och datorväska in på kongressen.  

Redovisa resekostnad ombud 

För ombuden tillämpas ett system med reseutjämning. Det innebär att alla ombud solidariskt 

betalar 1 200 kr för resekostnaderna till kongressen, oavsett vad den faktiska kostnaden är. På 

så vis blir kongressdeltagande inte dyrare för de ombud som behöver resa långt än för de ombud 

som bor nära kongressorten. Åker du som ersättare eller övrig deltagare ingår du inte i 

reseutjämningen, du eller din avdelning får då stå för alla resekostnader. 

Det mest solidariska för partiets ekonomi är att boka resa i god tid så att kostnaderna hålls nere. 

Det mest solidariska för miljön är att åka tåg i största möjliga mån. Miljöpartiet har ett avtal 

med SJ som ger rabatt på bokningar. 

När du kommer till kongressen och checkar in får du uppge dina faktiska 

resekostnader. Kan du inte göra det kommer du inte att få ut något röstkort. Dina 

resekostnader dras av från fakturan. Om du själv har lagt ut pengar för resorna måste du 

komma ihåg att spara kvitton och ge till kassören i lokalavdelningen. 

Reseutjämningen gäller tåg och bil. Bilresor ersätts med 18,50 kr/mil, vilket gäller per bil, inte 

per person som åker i bilen. Kostnader för hyra av bil ersätts inte. 

Örebro södra 

Närmaste tågstation är Örebro södra. 
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Tillgänglighet 

Tänk på dem som är allergiska – kom parfym- och djurfri! Rök inte direkt utanför ingångarna 

till kongressen och ditt boende. Det finns många som får stora besvär av rök. 

 

Behöver du ta med ledarhund så meddela det till kongress@mp.se så vi kan ha kontakt om en 

bra placering för dig och din hund. Är du allergisk och kommer att bli påverkad av närvaro av en 

ledarhund så kontakta kongress@mp.se så vi kan ordna det för dig på bästa sätt. 

 

Om du inte kan åka i rulltrappa så finns det hiss att tillgå. Ta den från entréplan (hissen ligger 

efter garderoben) upp till plan 2 där du får en kod i kongresskansliet så du kan ta dig fritt mellan 

våningsplanen. Det är av säkerhetsskäl som du får koden i kongresskansliet. 

 

Har du behov av teckentolk? Kontakta kongresskansliet på kongress@mp.se 

 

Hörselslinga finns i plenum, utskotts- och seminarierummen.  

 

Det finns rullstolsplatser i plenum mitten av salen  och längst ner. Eftersom lokalen inte är helt 

ny måste man gå en specialväg för att komma in i lokalen längst ner, säg till i kongresskansliet 

så hjälper dom dig. Det finns ramp upp på scenen i plenum. I utskotts- och seminarierummen 
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finns det platser för rullstol. 

 

Har du några frågor eller behov av stöd så kontakta kongress@mp.se innan kongressen eller 

kongresskansliet under kongressen.  

Ta med dator 

Ta med dig en bärbar dator, surfplatta eller smartphone till kongressen för att 

kunna delta på plats. Hör av dig till kongress@mp.se snarast om du inte har 

tillgång till en dator, surfplatta eller smartphone så löser vi det. 

Avanmälan  

Om du av någon anledning måste avboka måste du göra det senast 22 april för att undgå avgift. 

Avbokar du 23 april–2 maj faktureras halv avgift. Avbokar du 3 maj eller senare faktureras hel 

avgift. Avbokning görs på telefon 08-588 239 21 eller via e-post, kongress@mp.se. 

 

Kontakt och information 

Besök gärna kongressens egen sida på engagera.mp.se/kongress. Du behöver vara inloggad på 

engagera.mp.se för att komma in på sidan. Har du inte konto på engagera.mp.se kan du lätt 

registrera detta på sidan. Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss 

på kongresskansliet på kongress@mp.se. 
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