
 

För mer information om kongressen: republikanskaforeningen.se/kongress-2019/ 

Välkommen till 

Republikanska föreningens kongressdag 2019 
 
Kära republikan, 
 
Republikanska föreningens mål är att få till en förändring av statsskicket så snart som 
möjligt. För att lyckas måste vi alla vara breda och mångfacetterade i vår argumentation så att vi 
kan vinna den allmänna opinionen. Tillsammans är vi en förening som ska göra skillnad. 
 
Den 6 april äger Republikanska föreningens kongressdag rum. Vår kongressdag är årets 
största sammankomst för alla oss som strävar efter ett mer demokratiskt statsskick. Vi kommer 
att diskutera Republikanska föreningens verksamhet, behandla inkomna motioner och välja en 
styrelse. 
 
Kongressdagens program: 09:30 Kaffe och registrering. 10:00-12:00 Workshops. 12:00-12:30 
Lunch. 12:30-13:30 Seminarium. 13:30-17:00 Kongress. 
 
Varmt välkommen till Republikanska föreningens kongressdag 2019! 
 
Yasmine Larsson, 
ordförande Republikanska föreningen 
   
När? Lördag 6 april klockan 09:30-17:00. 
 
Var? ABF, Sveavägen 41, Stockholm. 
 
Kongressen ska välja ordförande, vice 
ordförande, ledamöter, ersättare och revisorer. 
Valberedningen ber att få in nomineringar via 
valberedningen@repf.se senast den 8 februari. 
Motivera dina förslag och ge gärna kontakt-
uppgifter till berörda personer. 
 
Motioner ska ha inkommit till info@repf.se 
senast den 10 mars. 
 
Kongresshandlingar kommer att finnas 
tillgängliga från den 22 mars: 
www.republikanskaforeningen.se/kongres
s-2019/ 
 
Anmälan senast den 31 mars: 
www.republikanskaforeningen.se/kongres
s-2019/ eller 0768-71 77 22 

Dagordning 
1. Kongressens öppnande 
2. Val av kongressordförande 
3. Val av kongressekreterare 
4. Val av två justerare/rösträknare 
5. Upprop och fastställande av röstlängd 
6. Fastställande av dagordning och mötesregler 
7. Fråga om kongressens behöriga utlysande 
8. Presentation av styrelsens verksamhetsberättelse 
9. Presentation av årsredovisningen 
10. Revisorernas berättelse 
11. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för den gångna 
verksamhetsperioden 
12. Behandling av inkomna motioner och styrelsens 
propositioner 
13. Fastställande av verksamhetsplan 
14. Fastställande av budget och medlemsavgift 
15. Val av ordförande och vice ordförande 
16. Val av fem styrelseledamöter och två ersättare 
17. Val av två revisorer och två personliga ersättare 
för dessa 
18. Val av tre personer till valberedning, varav en 
sammankallande 
19. Övriga frågor 
20. Kongressens avslutande 


