
Protokoll fört vid Göteborgsområdets socialdemokratiska partidistriktskongress 
Lördag 2021-04-17 via Zoom. 
 
 
§1. Öppnande 

Distriktsordförande Aylin Fazelian hälsar alla ombud och gäster välkomna och förklarar 
2021 års distriktskongress för öppnad. 
Aylin börjar med ett starkt och personligt öppningsanförande. Hon talade om det samhälle 
hennes flicka kommer födas in i – och vilka utmaningar vi alla står inför. Vi behöver höja 
takten för att inom en rimlig framtid nå ett jämställt samhälle. Ett samhälle där både flickor 
och pojkar har samma möjligheter. 

 
§2. Rapport över fullmaktsgranskningen 

Alla som är inloggade i mötet är avprickade och vi är fulltaliga med 95 röstberättigade 
ombud på plats. 

 
§3. Antagande av dag- och arbetsordning 
 Det utsända förslaget på dag- och arbetsordning med möteshandlingarna antas. 
  
§4. Val av mötesfunktionärer 

a) 2 ordförande 
Jesper Eneroth och Louise Åsenfors föreslås och väljs till mötesordförande. 
b) 2 sekreterare 
Sara Björnson och Anders Brandin föreslås och väljs till mötessekreterare. 
c) 2 justerare 
Mötet föreslår och väljer Johan Nordin, Ale och Lena Berglund, Öckerö till mötesjusterare. 
d) 2 rösträknare 
Sara Björnson och Joakim Järrebring, som båda är teknisk support på mötet väljs till 
rösträknare och granskning av systemets rösträkning. 
e) redaktionsutskott 
Aylin Fazelian, Peter Bäcklund och Linda Åshamre föreslås och väljs till redaktionsutskott. 

 
Det valda mötespresidiet tackar för förtroendet att leda årskongressen. Louise har skrivit 
en dikt dagen, och mötet, till ära. 

 
§5. Inbjudna gäster har ordet 

Partistyrelsens representant Ibrahim Baylan, pratar om att vi måste fortsätta att möta både 
människor och värderingar. Att ta samtalen. För Jämlikhet och jämställdhet, och för 
solidaritet både nationellt och internationellt. 
 
Christine Marttila, ordförande för LO Västsverige hälsar från videolänk om vikten av att 
Socialdemokraterna behöver LO och att LO behöver Socialdemokraterna.  
 
Evin Incir, europaparlamentariker, berättar om läget i Europa idag. Om hur utvecklingen 
går snabbt, inte alltid framåt eller åt det positiva. Vi ser med skräck på Polen och Ungern 
och deras hemska utveckling. Vi som parti behöver koppla ihop europapolitiken med den 
lokala hemmapolitiken.  
 
En videohälsning även från partiordförande Stefan Löfven som uppmanar oss att ta hand 
om alla våra partikamrater. Alla medlemmar ska känna sig välkomna och att deras åsikter är 
viktiga. Vi är ett folkrörelseparti och vårt fokus ska ligga på jobben och jämlikhet. 
 
Jesper Eneroth, inbjuden för att prata om vikten av att engagera sig i kyrkovalet. Svenska 
kyrkan är landets största förening, men även en av Kommunals största arbetsgivare. 
Kyrkan äger ett stort skogsbestånd, och gör årligen flera stora upphandlingar där vi 
naturligtvis vill att kollektivavtal ska gälla, och detta måste vi stå upp för och hela tiden. 



§6. Styrelsens berättelse 
Mötesordförande Louise Åsenfors läser rubrik för rubrik av styrelsens 
verksamhetsberättelse, samt hela slutordet.  
Till styrelsens berättelse finns även årsrapporter från riksdags- och regiongruppen samt 
sidoorganisationerna. 

Beslut: Att anta styrelsens berättelse och lägga den till handlingarna. 
 Att lägga årsrapporterna till handlingarna. 
 
§7. Ekonomisk berättelse 

a)    resultat och balansräkning 
Jim Aleberg, distriktets kassör, redovisar årets resultat och balansräkning. Partidistriktet går 
med ett stort överskott och det är mycket på grund av pandemin och att vi då inte har 
kunnat genomföra fysiska studier och möten. Den budgeterade personalkostnaden har 
också blivit mindre efter att riksdagsledamöternas stöd Nathalie Besèr slutade i somras och 
ingen nyrekrytering gjorts under hösten.  
b)    revisorernas berättelse 
Jan-Erik Lindström, sammankallande revisor, läser upp revisorernas berättelse och avslutar 
med att föreslå för kongressen att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 
c)    styrelsens förslag 
Styrelsen föreslår kongressen att besluta att 400 000 av årets resultat överförs till valfonden 
samt att resterande överförs till eget kapital 
d)    ansvarsfrihet för styrelsen 
Kongressen väljer i enlighet med revisorerna och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020. 

Beslut: Att godkänna och lägga resultat och balansräkning för 2020 till handlingarna 
Att anta revisorernas berättelse 
Att besluta i enlighet med styrelsens förslag att 400 000 av årets resultat överförs till 
valfonden samt att resterande överförs till eget kapital 
Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2020. 

 
§8. Motionsbehandling 
Motion 1 Distriktsstyrelsens föredragande Anton Cesár föreslår kongressen att bifalla första att-

satsen samt avslå den andra. Nalle Johansson, Kungälv, ställer sig bakom styrelsens förslag. 
Eva Olsson, Öckerö, vill se ett avslag på hela motionen men lägger inget yrkande.  
Jacob, motionär, är nöjd med styrelsens utlåtande. Amanda Jensen yrkar bifall på motionen 
i sin helhet.  

Beslut:  Att bifalla första att-satsen 
Att alla aktiviteter där partidistriktet står som värd ska styras av vegetarisk norm 
Att med röstsiffrorna 62 mot 15 avslå att-sats två. 

 
Motion 2 Distriktsstyrelsens föredragande Joakim Järrebring förklarar att då motionen tar upp en 

fråga som redan riksdagsgruppen arbetar med, föreslår styrelsen kongressen att anse 
motionen vara besvarad.  

Beslut: Att anse motionen vara besvarad 
 
Motion 3 Distriktsstyrelsens föredragande Renée Bengtsson föreslår kongressen att avslå första att-

satsen samt bifalla den andra att-satsen. Inget annat yrkande föreligger 
Beslut: Att avslå första att-satsen 
 Att bifalla andra att-satsen 
 Att Partidistriktets ledamöter i regionfullmäktige erhåller följande uppdrag.  

Verka för och ta erforderliga initiativ så att visionen om rökfritt Sverige 2025 uppnås och 
att Västra Götalandsregionen blir ledande bland Sveriges regioner att nå målet om ett 
rökfritt Sverige 2025. 

 
Motion 4 Distriktsstyrelsens föredragande Janette Olsson, tackar motionären för en viktig motion. 

Då regiongruppen redan jobbar med frågan och man har också kommit en bit på väg, 



föreslår styrelsen kongressen att besluta att besvara motionen.  
Emma Lennholm, motionär, och Joakim Hake C, Partille diskuterar att man fortfarande 
har en lång väg att gå men kommer inte med några andra yrkanden. 

Beslut: Att anse motionen vara besvarad 
 
Motion 5 Distriktsstyrelsens föredragande Renée Bengtsson föreslår kongressen att bifalla motionen 

samt förslaget om tilläggsatt-sats. 
Beslut:  I enlighet med distriktsstyrelsen bifalla motionen samt 

Att uppmana våra riksdagsledamöter att undersöka om det finns möjlighet att komplettera 
direktiven till utredningen om Äldreomsorgslagen 

 
Motion 6 Distriktsstyrelsens föredragande Ann Lundgren tackar för motionen men föreslår 

kongressen att anse motionen vara besvarad. Krist Arplöw, Härryda, tackar för motionen 
och säger att hon tar med sig andemeningen med sig hem till kommunen och kommer att 
arbeta för den där. 

Beslut: Att anse motionen vara besvarad 
 
Motion 7 Distriktsstyrelsens föredragande Jim föreslår kongressen att avslå motionen. Benny Jarl, 

motionär, yrkar bifall på motionen i sin helhet. 
Beslut: Att med röstsiffrorna 69 mot 5 avslå motionen. 
 
Motion 8 Distriktsstyrelsens föredragande Aylin Fazelian föreslår kongressen att avslå första och 

tredje att-satsen samt bifalla andra att-satsen. 
Solveig Hallin, Mölndal önskar bifalla att-sats ett och två 
Jane Jonsson, motionär önskar yrka bifall på motionen i sin helhet. 

Beslut: Att med röstsiffrorna 44 mot 29 avslå att-sats ett. 
Att bifalla andra att-satsen 
Att partidistriktets riksdagsledamöter ges i uppdrag att verka för att ta bort 
likabehandlingsprincipens bestämmelser i skollagen. 
Att med röstsiffrorna 61 mot 11 avslå tredje att-satsen 

 
Motion 9 Distriktsstyrelsens föredragande Kenneth G Forslund föreslår kongressen att anse 

motionen vara besvarad. Eva Olsson, motionär, tackar för svaret och ställer sig bakom 
styrelsens besvarandeyrkande. 

Beslut: Att anse motionen vara besvarad 
 
Motion 10 Distriktsstyrelsens föredragande Janette Olsson föreslår kongressen att anse första att-

satsen vara besvarad samt att avslå att-satserna två och tre. 
Beslut: Att anse första att-satsen vara besvarad. 
 Att avslå andra och tredje att-satsen 
  
Motion 11 Distriktsstyrelsens föredragande Patrik Linde föreslår kongressen att avslå motionen. Inte 

för att det är en dålig motion utan för att det inte är ett beslut för en distriktskongress. 
Styrelsen föreslår för motionären att i stället skicka in motionen till partikongressen via sin 
arbetarekommun. 

 
Beslut: Att avslå motionen 
 
 
Röstlängden justeras till 94 ombud 
 
 
§9. Val av 

Benny Andersson, sammankallande i valberedningen får ordet och beskriver kortfattat det 
arbete som ligger bakom nomineringar och valberedningens förslag. 
a) 1 ordförande, 2år 



  
Valberedningen föreslår omval av Aylin Fazelian till distriktsordförande på två år. 

Beslut: Kongressen beslutar att välja Aylin Fazelian till distriktsordförande på två år. Beslutet är 
enhälligt. 
 
b) 7 ledamöter i styrelsen, 2 år 
Valberedningen föreslår omval av 
Johnny Alexandersson, Stenungsund 
Margit Hvid, Lilla Edet 
Joakim Järrebring, Alingsås 
Daniel Kristoffersson, Partille 
Rikard Larsson, Tjörn 
Patrik Linde, Härryda 
Ann Lundgren, Ale 

Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 
 

c) 2 revisorer, 2 år 
Valberedningen föreslår omval av  
Anna Lena Mellquist, Lerum och Björn Brogren, Kungälv.  

Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 
 

d) 3 revisorssuppleanter, 1 år 
Valberedningen föreslår omval på Ronald Caous, Öckerö, Irene Hellekant, Ale och 
Ingemar Ottosson, Lilla Edet. 

Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 
 

e) 2 ordinarie styrelsen för S i VGR, 1 år  
 Valberedningen föreslår Aylin Fazelian och Jim Aleberg. 
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 
 

f) 1 ersättare styrelsen för S i VGR, 1 år 

 Valberedningen föreslår val av Janette Olsson till ersättare i styrelsen för S i VGR 
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 
 

g) 6 ledamöter S i VGR representantskap, 1år 
 Valberedningen föreslår följande till ledamöter till S i VGR representantskap 
 Ronnie Bryngelsson, Öckerö 
 Peter Bäcklund, Tjörn 
 Thorbjörn Carlsson, Partille 
 Rebecka Gustin, Alingsås 
 Monica Samuelsson, Ale 
 Linda Åshamre, Kungälv 
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 
 

h) 6 ersättare S i VGR representantskap, 1år 
 Valberedningen föreslår följande till ersättare i S i VGR representantskap 
 Kristin Arplöw, Härryda 
 Maria Brauer, Öckerö 
 Stefan Gustafsson, Mölndal 
 Kristian Hermansson, Lilla Edet 
 Bernt Lundborg, Kungälv 
 Rosalie Sanyang, Tjörn 

 
i) 1 fyllnadsval valberedningen, 2 år 
Karolina Bergström har flyttat och lämnat distriktet och har därför avsagt sig uppdraget i 
valberedningen. Att bereda val till valberedningen gör arbetarekommunernas ordförande. 



Margit Hvid företräder gruppen och föreslår kongressen att välja in Christine Marttila, 
Stenungsund till valberedningen, ett fyllnadsval på 2år. 

Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 
 
§10. Avslutning 

Aylin tar över klubban och tackar presidiet för en väl genomförd distriktskongress. 
Hon tackar även personerna bakom kulisserna Catrin Wikblad, Sara Björnson, Anders 
Brandin och Joakim Järrebring.  

  
Aylin tackar av de som slutar Karolina Bergström som avgår från valberedningen och 
Erika Sjöblom, Kungälv, som hoppar av från distriktsstyrelsen. Båda får blombud samt ett 
presentkort. 
 
Till sist tackar Aylin för förnyat förtroende att leda distriktet ytterligare två år. Hon lovar 
att tillsammans med övriga ledamöter i styrelsen att göra sitt bästa. 
 
Distriktskongressen avslutas genom att lyssna till Jubileumskören sjunga Internationalen.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lena Berglund  Johan Nordin 

 mötesjusterare  mötesjusterare 
 
 
 
 
 
Sara Björnson  Anders Brandin 

 mötessekreterare mötessekreterare 


