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Till 
samtliga SPF-distrikt, samt till förbundsstyrelsens ledamöter 

 

 

Kallelse till förbundskongressen 2017 

SPF Seniorerna kallar härmed till ordinarie förbundskongress den 13-15 

juni 2017 i Gävle. Förhandlingarna kommer att äga rum på Gävle 

konserthus. Boende är på hotell Scandic CH eller Hotell Elit Gävle. 

Detaljerad information sänds senare separat. 

Kongressen består av förbundsstyrelsens ledamöter samt ombud valda av 

distrikten. Ombuden ska vara medlem i en förening från det distrikt som 

ombudet representerar. Ledamot från förbundsstyrelsen får inte vara 

ombud. Förbundets revisorer och valberedning kallas till kongressen och 

äger rätt att delta i kongressens överläggningar.  

Kongressombud samt två till sex ersättare väljs på distriktsstämma samma 

år som ordinarie kongress hålls. Distrikten måste vidarebefordra denna 

kallelse till ombuden omedelbart efter att valet är genomfört. 

Ombudsfördelning baserad på medlemsantalet i respektive distrikt den 1/1 

2017 bifogas kallelsen. 

Ombudens namn och adresser ska anmälas till förbundskansliet senast 

tisdag den 25 april 2017. 

 

Motion kan väckas av medlem, förening eller distrikt och ska vara 

förbundskansliet tillhanda senast 31 mars 2017. Motion som väckts av 

enskild medlem ska sändas till den egna föreningen som avger yttrande och 

sänder det till det egna distriktet.  Motion som väckts av förening ska 

sändas till det egna distriktet. Distriktet yttrar sig över motion från enskild 

medlem och förening och sänder motionen med yttrande vidare till 

förbundskansliet. Till denna inbjudan bifogas mall för att skriva motioner. 

Mejla motion till motioner2017@spfseniorerna.se  
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Enskild medlem som inte är ombud får närvara vid kongressen i mån av 

plats i lokalen. Sådan medlem har yttranderätt i fråga som i stadgeenlig 

ordning väckts av medlemmen eller av förening som medlemmen 

företräder, men äger i övrigt yttranderätt endast om kongressen så beslutar.  

Praktisk information om kongressen och anmälningsförfarande skickas ut 

under mars månad. Kongresshandlingar blir tillgängliga digitalt senast 

vecka 20, 19 maj. 

 

På förbundsstyrelsens vägnar 

Stockholm den 9 januari, 2017 

Christina Rogestam 

förbundsordförande 

 


