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Varmt välkommen till det som i stadgan kallas 
förtroenderåd men som också förvirrande nog i 
folkmun går under benämningen valkonferens. 
Vilket som förenklat kan kallas för en mindre 
kongress som tar viktiga beslut för partidistriktet 
mellan distriktskongresserna. 
 Eftersom det ännu en gång blir ett digitalt 
beslutsfattande möte tänkte vi gå igenom upp
lägget och vad som kommer krävas av dig som är 
ombud. Nytt för denna gång, i jämförelse med 
distriktskongressen i september 2020, är att vi 
kommer använda oss av ett nytt röstverktyg. Detta 
för att i enlighet med stadgarna kunna ha helt 
slutna omröstningar vid personval där ingen kan se 
hur enstaka ombud röstat. Verktyget heter Easy
vote och för att kunna rösta krävs det att samtliga 
ombud har BankID. Har du inte ännu BankID så 
är det till din bank du ska vända dig, oftast går det 
att fixa direkt på din internetbank. 

1 LOGGA IN PÅ ZOOM  
Mobiltelefon: Använder du mobiltelefon 
eller surfplatta kan du ladda ner appen 
Zoom cloud meetings från App Store till din 

iPhone/iPad eller Google Play Store om du har en 
Android. 
 Dator: Du behöver ha dator med internetupp
koppling, webbläsare helst Chrome, och kamera 
och mick i datorn. Deltagare måste koppla upp sig 
minst 15 min innan mötet börjar så att avprick
ning kan göras samt att ev tekniska problem kan 
lösas innan mötet börjar.

2 VÄNTRUM 
Efter att du loggat in med lösenord placeras 
du i ett väntrum. I väntrummet kommer vi 
pricka av dig som ombud och sen släppa in 

dig i mötet. Detta kommer att ta en stund så logga 
gärna in i god tid innan mötet börjar. Om klockan 
går över starten kl 09.00, var lugn, det innebär att 
vi fortsatt prickar av er och snart släpper in dig på 
mötet.

3 ÄNDRA NAMN  
Det är jätteviktigt att ditt namn på Zoom 
överensstämmer med ditt riktiga namn 
så att vi vet vem du är och kan pricka av 

enligt röstlängden.  Du ändrar namn genom att 
trycka på ”Participant”, gå till ditt eget namn 
vilken ligger högst upp på listan, trycka på ”More” 
och sen ”Rename”. 

4 SKAFFA BANKID  
För att kunna rösta på mötet krävs det 
att du som ombud har BankID för att 
kunna identifiera dig digitalt. Du behö

ver ha BankID i din mobil eller på din dator. Du 
skaffar BankID direkt via banken. Beställningen 
skiljer sig lite åt mellan olika banker, så logga in i 
din internetbank och läs om du beställer BankID 
hos din bank. Du kan skaffa BankID hos följande 
banker: Danske bank, Forex bank, Handelsban
ken, Ica Banken, Länsförsäkringar, Nordea, SEB, 
Skandia, Sparbanken Syd, Swedbank och Ålands
banken.

ÅTTA VIKTIGA STEG FÖR 
ETT VÄLFUNGERANDE
DIGITALT MÖTE 

TILL OMBUD, GÄSTER, DISTRIKTSSTYRELSE, 
REVISORER OCH VALBEREDNING



5 LOGGA IN PÅ EASYVOTE  
Verktyget Easyvote kommer vara den 
digitala lösning partiet kommer använda 
framöver för val och även för omröstningar 

bland medlemmar. Bland annat kommer Easyvote 
användas för att rösta fram vilka personer som ska 
företräda Värmlands partidistrikt på partikongres
sen i november. 
 Logga in på Easyvote genom att surfa in på 
sidan socialdemokraterna.easyvote.se och tryck på 
logga in. Därefter välj om du har mobilt BankID 
(det vill säga på mobilen) eller BankID på datorn 
genom att klicka på "BankID eller Nordea". 

6 RÖSTA MED EASYVOTE  
Om du är med i röstlängden i ett aktivt val 
så dyker detta upp direkt på första sidan 
under fliken ”Val att rösta i” i EasyVote ef

ter du loggat in. Du klickar på det val du vill rösta 
i, väljer kandidat/kandidater enligt instruktioner
na i valet och klickar på ”Rösta” och sedan “Lägg 
röst”. Glöm inte att bekräfta din valsedel!
 Din röst är nu lagd och du kan logga ut alter
nativt välja att rösta i något annat pågående val. 
Om du redan är inloggad när valet startar så kan 
du behöva uppdatera din webbläsare för att valet 
ska synas. Detta gör du enklast genom att trycka 
på Socialdemokraternas logotyp uppe i vänstra 
hörnet. 

Du kan från och med 15 feruari logga in och 
teströsta. Om något krånglar  kontakta oss på  
varmland@socialdemokraterna.se

7 BEGÄRA ORDET  
För att begära ordet ska det ske skriftligt. 
Anmodan att begära ordet skickas till 
varmland@socialdemokraterna.se  

och kan göras redan nu i förväg. Mailen kom
mer läsas av under hela mötet så att mötesord
förande och sekreterare har koll på inkomna 
förfrågningar. Mötesordförande fördelar sedan 
ordet på mötet. Har du begärt ordet och det 
är din tur att tala, kom ihåg att sätta på din 
mikrofon innan du talar.
 Ordningsfråga kan väckas på mötet ge-
nom att trycka på ”Participants” längst ner. 
En ruta öppnas till höger i programmet och 
längst ner i den rutan, tryck på handsymbo-
len ”Raise Hand”. Om du har en senare ver-
sion av Zoom finner du "Raise Hand" genom 
att trycka på "Reactions" längst ner till höger. 

8 BESLUT GENOM ACKLAMATION  
Listorna klubbas plats för plats. Om 
ingen begärt ordet och yrkat på en 
ändring av valberedningens förslag 

beslutas platsen med acklamation genom att 
mötesordförande finner att ”förtroenderå-
det beslutar i enlighet med valberedningens 
förslag". 
 Om två namn står mot varandra sker 
sluten omröstning via röstningssystemet 
Easyvote. Se mer om inloggning och omröst-
ningar med Easyvote i punkt 5 och 6.

SE MÖTET LIVE PÅ YOUTUBE
MÖTET SÄNDS LIVE PÅ 
S VÄRMLANDS YOUTUBE-KANAL:
Klicka här för att komma till vår 
Youtube-kanal

https://www.youtube.com/channel/UCIX2CIymbMq5OTflWAAZUuw


FÖRTROENDERÅD / VALKONFERENS

DAGORDNING
Vid Värmlands Socialdemokratiska partidistrikts  
förtroenderåd, 20 februari 2021

1. Förtroenderådets öppnande

2. Förtroenderådets offentlighet

3. Fastställande av dag- och arbetsordning

4. Fastställande av ombudsfullmakter

5. Val av mötesfunktionärer

 a) En ordförande 
 b) En sekreterare 
 c) Två justerare tillika rösträknare 

6. Val av kandidater till kyrkomötet

7. Val av kandidater till stiftsfullmäktige 

8. Tid och plats för protokolljustering

9. Förtroenderådets avslutning

ARBETSORDNING 
Lördagen den 20 februari 2021
08.00  Mötet öppnas för inloggning  
 och avprickning
09.00 Förtroenderådets inledning 
 Punkt 1-6
10.15 Paus 
10.30 Förhandlingarna återupptas 
 Punkt 7-9

Förtroenderådets offentlighet
Distriktsstyrelsen föreslår att förtroenderådets 
förhandlingar är offentliga och sänds på  
distriktets YouTube-kanal.

Diskussionsordning
1.   Ordet begärs skriftligt och lämnas in till presidiet 

genom att maila till varmland@socialdemokraterna.se.

2.  Yttrande och förslagsrätt tillkommer varje ombud, 
distriktsstyrelsens ledamöter och ersättare, riks-
dagsledamöterna, Region Värmlands representanter 
samt ombudsmän vid partidi striktet. Dessutom har 
val beredningens ledamöter yttrande och förslagsrätt 
under dagordningens punkt 5 - 7.

3.  Rösträtt tillkommer endast ombuden. Rösträtt får inte 
överlåtas sedan ombuds förteck ningen är fast ställd.

4.  Talartid begrän sas till tre minuter. På förslag från 
presidiet eller ombud kan mötet besluta att yt terligare 
begränsa talartiden.
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 Socialdemokraternas samtliga nuvarande ledamöter i kyrkomötet.
foto: Magnus Aronsson /Ikon, Svenska kyrkan 

<< 

Jesper Eneroth, 
gruppledare för 
S i kyrkomötet.
foto:  
Anders Löwdin



VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

1. Johannes Fransson, Kristinehamn

2. Katarina Hofling, Bengtsfors - fyrbodal

3. Pernilla Edman, Karlstad

4. Thomas Bäck, Säffle

5. Inga-Lill Röhr, Kristinehamn

6. Johanna Svärdh, Degerfors - örebro 

7. Sune Frisk, Filipstad

8. Maryana Bialesta Vilhelm, Arvika

9. Johnny Boström, Karlstad

10. Agneta Dagobert, Säffle

11. Alexander Romanov, Skoghall

12. Anneli Guilotte, Frändefors - fyrbodal

13. Eilert Karlsson, Kil

14. Ingrid Norrbäck, Karlskoga - örebro

15. Gunnar Johansson, Säffle

16. Anette Ivarsson, Karlstad

17. Yrjö Airiman, Karlstad

18. Åse-Britt Falch, Kil

19. Reidar Eriksson, Frändefors - fyrbodal

20. Helen Larsson Saikoff, Filipstad

21. Hans Kleimert, Säffle

22. Mariana Möllberg Kleven, Grums

23. Michelle Hedberg, Säffle

24. Christina Johansson, Säffle

6. VAL AV KANDIDATER  
TILL KYRKOMÖTET
Valberedningen föreslår förtroenderådet besluta enligt följande förslag. 
OBS! Röda nummer är placeringar förhandlade med Örebro läns respektive  
Fyrbodals partidistrikt och kan ej ändras av förtroenderådet. 



7. VAL AV KANDIDATER  
TILL STIFTSFULLMÄKTIGE
Valberedningen föreslår förtroenderådet besluta enligt följande förslag. 
OBS! Röda nummer är placeringar förhandlade med Örebro läns partidistrikt och  
kan ej ändras av förtroenderådet. Fyrbodal utgör egen valkrets i stiftet och har egen lista.

1. Inga-Lill Röhr, Kristinehamn 29. Anette Ivarsson, Karlstad 

2. Johnny Boström, Karlstad 30. Yrjö Airiman, Karlstad 

3. Siv Björck Kjellgren, Karlskoga - örebro 31. Sandra Lindberg, Kristinehamn 

4. Lars Risberg, Arvika 32. Gunnar Bäckström, Säffle 

5. Pernilla Edman, Karlstad 33. Mats Grimberg, Karlstad 

6. Thomas Bäck, Säffle 34. Mari Näslund, Karlstad 

7. Marianne Möllberg Kleven, Grums 35. Hans Forsell, Arvika 

8. Sune Frisk, Filipstad 36. Stig Hallstensson, Degerfors - örebro

9. Johanna Svärdh, Degerfors - örebro 37. Gunnar Johansson, Säffle 

10. Jan Bohlin, Hagfors 38. Ingrid Norrbäck, Karlskoga  - örebro

11. Helene Einarsson, Kristinehamn 39. Zergy Lindner, Grums 

12. Torbjörn Holmström, Karlstad 40. Sandra Lindeman, Degerfors  - örebro

13. Maryna Bialesta Vilhem, Arvika 41. Hans Kleimert, Säffle 

14. Bo Öster, Skoghall 42. Michelle Hedberg, Säffle 

15. Ulla Britt Svensson, Årjäng 43. Ove Gunnarsson, Degerfors  - örebro

16. Kenneth Eriksson, Forshaga 44. Margareta Von Wachenfeldt, Arvika 

17. Regina Andersson, Karlstad 45. Maud Jansson, Hagfors 

18. Eilert Karlsson, Kil 46. Alaa Albethei, Arvika 

19. Anita Fridberg, Hagfors 47. Pia Westergren, Degerfors  - örebro

20. Christer Lindberg, Kristinehamn 48. Marina Eriksson, Säffle

21. Helen Larsson Saikoff, Filipstad 49. Berit Lindqvist-Almén, Degerfors - örebro

22. Anders Olsson, Karlskoga - örebro 50. Carina Franzén, Degerfors - örebro

23. AnnCharlott Eskel, Skoghall 51. Mary Anne Landberg, Degerfors - örebro

24. Tore Ingman, Grums 52. Ann Marie Larsson, Skoghall 

25. Åse-Britt Falch, Kil 53. Kajsa Adolfsson, Kristinehamn 

26. Samuel Carlén, Kristinehamn 54. Mikaela Larsson, Skoghall 

27. Agneta Dagobert, Säffle 55. Carina Johansson, Kristinehamn 

28. Nils Gunnar Andersson, Arvika 56. Rigmor Linné, Kristinehamn

 






