Till PRO:s samtliga distrikt,
samorganisationer och föreningar

PRO håller sin 23:e kongress den 17–19 juni 2022 på InfraCity, Bredden i
Upplands Väsby.

VAL AV OMBUD OCH ERSÄTTARE
Val av ombud och ersättare till kongressen ska äga rum vid distriktens
årsmöten 2022.
Kongressen består av 200 ombud från distrikten, 40 representantskapsledamöter och 11 styrelseledamöter. Fördelning av de 200 kongressombuden på distrikt görs av styrelsen på grundval av medlemsantalet 31
december 2021. Ombuden fördelas på distrikten genom proportionell
beräkningsmetod varvid uppkommande restmandat fördelas efter
resterande röstsiffrors storlek.
Valbar till kongressombud eller ersättare är medlem som tillhör förening
inom respektive distrikt med undantag för ledamöter i riksorganisationens styrelse och representantskap, riksorganisationens revisorer samt
i organisationen anställda.
Ersättare ska väljas i det antal som distriktsstyrelsen beslutar. Ersättarna
inträder i den ordning de blivit valda. Vid förfall för samtliga ersättare
utser distriktsstyrelsen nytt kongressombud och meddelar skriftligt detta
till riksorganisationens styrelse.

Nominering av kandidater till valet kan göras av enskild medlem och
förening inom respektive distrikt. Uppgift om nominerade kandidater
ska tillställas respektive distriktsstyrelse senast vid tidpunkt som
fastställs av varje distrikt.
Val förrättas genom öppen omröstning när inte sluten omröstning begärs.
För att vara vald vid omröstning fordras mer än hälften av avgivna
godkända röster. Om erforderligt antal röster inte har erhållits förrättas
omval mellan dem som fått högsta antalet röster. Vid lika antal röster
avgörs valet genom lottning.
Se stadgarna § 7 mom. 4, 5, 6 och 7 samt § 6 mom. 5.
Distriktens kongressansvarige ska ombesörja att ombuden anmäls enligt
instruktion på hemsidan. Mer information kommer att förmedlas senare.
MOTION
Motion till kongressen kan väckas av medlem i förening, samt
föreningsstyrelse, samorganisationsstyrelse och distriktsstyrelse.
Se stadgarna § 7 mom. 8.
Motion från samorganisation och förening ska efter behandling på möte
insändas till distriktsstyrelsen som ska avge eget yttrande.
Motion från enskild medlem ska inges till föreningsstyrelsen. Efter
behandling på föreningsmöte insänds motionen med till- eller
avstyrkande till distriktsstyrelsen. Distriktsstyrelsen ska avge eget
yttrande.
Motion ska vara respektive distriktsstyrelse tillhanda senast vid
tidpunkt som fastställts av distriktet. Distriktsstyrelsen har därefter att
avge yttrande.
Motion jämte yttrande ska vara riksorganisationens styrelse tillhanda
senast den 2 december 2021.

Stockholm den 25 maj 2021
PENSIONÄRERNAS RIKSORGANISATION
Styrelsen

Christina Tallberg
ordförande

