Org. Nr 8024278064
Protokoll kongress
20160319

Liberala partiets kongress 2016
Tid och plats
20160319, föreningslokal på Doktor Hjorts gata 8C, Göteborg.

§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnade av Andreas Agorander, i egenskap av sittande ordförande.

§ 2 Fastställande av röstlängd för kongressen
Följande närvarande personer hade betalt in sin medlemsavgift i tid och skrevs in i röstlängden
Andreas Agorander, Säffle
Fredrik Dellby, Göteborg
Ylva Trollstierna, Kvänum
Oscar Solberger, Stockholm
Fredrik Laving, Oslo
Marcus Björkander, Göteborg

§ 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Kongressen beslutade att
välja Andreas Agorander till ordförande och Fredrik Dellby till sekreterare för mötet. Beslutet var
enhälligt.

§ 4 Val av protokolljusterare och rösträknare
Kongressen beslutade att
välja Oscar Solberger och Fredrik Laving till att, jämte mötesordföranden, justera protokollet
samt att tillika vara rösträknare. 
Beslutet var enhälligt.
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§ 5 Kongressens behöriga utlysande
Kongressen beslutade att
Kongressen var behörigt utlyst då en kallelse gick ut på hemsidan samt på Facebooksidan 10/1
skickades ut till alla medlemmar per mail 17/1, alltså mer än två månader före
kongressen, vilket stadgarna kräver. 
Beslutet var enhälligt.

§ 6 Fastställande av föredragningslista
Kongressen beslutade att
Godkänna föredragningslistan. 
Beslutet var enhälligt.

§ 7 Behandla partistyrelsens verksamhetsberättelse
Andreas Agorander läse, i egenskap av representant för sittande styrelse, upp
verksamhetsberättelsen för 2015/2016. Viktiga punkter under året var att Liberala partiet bliviet
medlemmar av IALP (Internatinal Alliance of Libertarian Parties). Vi har också fördjupat
samarbetet med vårt norska systerparti Liberalistene och bland annat hjälpt dem under deras
valkampanj i Oslo i september 2015.
Kongressen beslutade att
Godkänna partistyrelsens verksamhetsberättelse. Beslutet var enhälligt.

§ 8 Behandla partistyrelsens förvaltningsberättelse (resultat och balansräkning)
Resultat och balansräkning för 2015 samt kassörens kommentarer till dessa lästes upp av Andreas
Agorander då sittande kassör inte kunnat närvara. Kostnaderna under 2015 har varit lägre än
under 2014 vilket är naturligt ett mellanvalsår. Partiet har fått något fler donationer under året
vilket i hög grad beror på insamlingen till Ingeborgs bageri. Därefter lämnades ordet fritt för
diskussion kring enskilda intäktsoch utgiftsposter, sedan gick kongressen till beslut.
Kongressen beslutade att
Godkänna partistyrelsens förvaltningsberättelse. 
Beslutet var enhälligt.

§ 9 Behandla partiets revisionsberättelse
Andreas Agorander läste upp revisionsberättelsen för 2015 då sittande revisor inte kunnat
närvara. Revisorn hade inget att anmärka på Liberla partiets ekonomiska verksamhet.
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Kongressen beslutade att
Godkänna partiets revisionsberättelse. 
Beslutet var enhälligt.

§ 10 Behandla frågan om ansvarsfrihet för partistyrelsen
Kongressen beslutade att
Bevilja sittande partistyrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015/2016. Beslutet var enhälligt.

§ 11 Behandla till kongressen väckta motioner och propositioner
a. Proposition om ändrade stadgar för medlemskap
Styrelsen hade lagt fram en proposition om att ändra stadgarna för medlemskapsvillkor.
Bland annat inehåller propositionen förslag på att medlemskap skall gälla under ett
“kalenderår” och inte under ett “verksamhetsår” som det står i nuvarande stadgar.
Yrkande: Fredrik Dellby lämnde in ett yrkande med följande lydelse
Punkt 2.2.2 ändras från "två på varandra följande kalenderår" till "ett
kalenderår".
Votering 1: Propositionens ursprungliga lydelse ställdes mot Fredrik Dellbys
tilläggsyrkande
Kongressen beslutade att
Bifalla tilläggsyrkandet med röstsiffrorna 50, 1 avstod.
Votering 2: Propositionen med tilläggsyrkande ställdes mot avslag
Kongressen beslutade att
Bifalla propositionen. Beslutet var enhälligt.
b. Proposition om direktvald vice ordförande
Styrelsen har lagt fram en proposition om att vice ordförande skall väljas direkt av
kongressen från och med nästa år.
Votering: Propositionen ställdes mot avslag
Kongressen beslutade att
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Bifalla propositionen. Beslutet var enhälligt.

c. Proposition om ny miljöpolitik
Styrelsen har tillsammans med en arbetsgrupp under året tagit fram ett förslag till en
miljöpolitik för Liberala partiet, som kommer att läggas till det nuvarande
partiprogrammet. Andreas läste upp propositionen inför kongressen och svarade på frågor
från deltagarna.
Yrkande: av Fredrik Laving att ändra sista mening i punkt 2.1.4.5 till
“Kommunala naturreservat kan godtas för stunden då de berörda individerna som bor i
närliggande område även har inflytandet, men på sikt skall även dessa avyttras.”
Votering 2: Propositionens ursprungliga lydelse ställdes mot Fredrik Lavings
tilläggsyrkande
Kongressen beslutade att
Bifalla tilläggsyrkandet med röstsiffrorna 40, 2 avstod.
Votering 2: Propositionen med tilläggsyrkandet ställdes mot avslag
Kongressen beslutade att
Bifalla propositionen. Beslutet var enhälligt.
d. Motion om framtagande av ny utrikespolitik
(Fredrik Dellby)
Fredrik Dellby hade väckt en motion om att ge nästa års styrelse i uppdrag att ta fram en
ny utrikespolitik, med följande lydelse
Att
Det ankommer på nästa års styrelse att ta fram en proposition om en heltäckande
utrikespolitik att presenteras på nästa kongress. Främst ska propositionen
besvara hur partiet ska ställa sig till FN och NATO samt hur Sverige ska förhålla
sig till internationella konflikter där inte Sverige direkt är inblandat.
Partistyrelsens motionssvar:
Styrelsen ansåg att motionen var för allmänt formulerad och föreslog i ett
yrkande en snävare skrivning
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Att
Styrelsen under kommande verksamhetsår ser till att det utarbetas ett
förslag till mer detaljerad försvars och säkerhetspolitik för
partiprogrammet. Detta förslag skall behandla
interna nationella frågor som finansieringsnivåer, målsättningar och
organisering av försvaret. Förslaget skall också klargöra inställningen
till internationella försvarsallianser, andra möjliga mellanstatliga
samarbeten i säkerhetsfrågan samt hur Sverige skall agera vid väpnade
konflikter mellan andra länder.”
Fredrik Dellby valde att jämka sig med styrelsens förslag och således fanns bara ett
förslag kvar att ta ställning till.
Votering: Styrelsens förslag ställdes mot avslag
Kongressen beslutade att
Bifalla styrelsens förslag. Beslutet var enhälligt.

§ 12 Övriga frågor
Förslag om att hålla kongressen vartannat år eller att hålla den över Skype diskuterades. Det
ansågs inte nödvändigt att fatta några beslut kring detta utan kommande styrelse får ta det med sig
som rekommendation.

§ 13 Fastställande av medlemsavgift
Kongressen beslutade att
Låta medlemsavgiften för partiet ligga kvar på 100 SEK / år. Beslutet var enhälligt.

§ 14 Fastställande av verksamhetsplan och budget
Andreas Agorander presenterade styrelsens förslag till versamhetsplan och budget för
verksamhetsåret 2016/2017 (se separata dokument). Därefter lämnades ordet fritt för diskussion.
Budgetförslaget justerades för räknefel på utgiftssidan.
Kongressen beslutade att
Bifalla verksamhetsplan och budget. Beslutet var enhälligt.
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§ 15 Val av ordförande
Då ingen från valberedningen kunnat närvara läste Andreas Agorander upp valberedningens
nominering. Valberedningen nominerade Andreas Agorander till ordförande. Därefter lämnades
ordet fritt för att ge kongressen möjlighet att ställa frågor till Andreas. Sedan gick kongressen till
beslut.
Kongressen beslutade att
Välja Andreas Agorander till ordförande för verksamhetsåret 2016/2017. Beslutet var enhälligt.

§ 16 Val av övriga ledamöter i partistyrelsen
Då ingen från valberedningen kunnat närvara läste Andreas Agorander upp valberedningens
nomineringar. Valberedningen nominerade följande personer till ledamöter av partistyrelsen:
Fredrik Dellby (omval)
Emil Spets (nyval)
Tibor Knezevic (nyval)
Pedram Khatibi Shaidi (nyval)
Därefter lämnades ordet fritt för kongressen att komma med synpunkter. Det blev uppenbart att
kongressen hade en delvis annan uppfattning om vilka som borde sitta i styrelsen än de
valberedningen nominerat. Följande personer valde sedan att kandidera "från golvet".
Fredrik Laving (nyval)
Ylva Trollstierna (nyval)
Yrkande: Andreas Agorander på att justera förslaget till övriga ledamöter i partistyrelsen till att
gälla följande:
Fredrik Dellby (omval)
Emil Spets (nyval)
Tibor Knezevic (nyval)
Fredrik Laving (nyval)
Ylva Trollstierna (nyval)

6

Org. Nr 8024278064
Protokoll kongress
20160319

Votering 1: Valberedningens förslag mot Andreas yrkande
Kongressen beslutade att:
Bifalla Andreas yrkande. Beslutet var enhälligt
Votering 2: Andreas yrkande ställdes mot avslag
Kongressen beslutade att:
Bifalla Andreas yrkande och välja Fredrik Dellby, Emil Spets, Tibor Knezevic, Fredrik Laving
och Ylva Trollstierna till övriga ledamöter av partistyrelsen för verksamhetsåret 2016/2017.
Beslutet var enhälligt.

§ 17 Val av partisekreterare
Den avgående styrelsen hade inte utlyst något val av partisekreterare och valberedningen hade
heller inte nominerat någon.
Kongressen beslutade att
Låta posten som partisekreterare vara fortsatt vakantsatt. Beslutet var enhälligt.

§ 18 Val av revisorer och dess sammankallande
Då ingen från valberedningen kunnat närvara läste Andreas Agorander upp valberedningens
nomineringar. Valberedningens nominerade Peter Arvidson till revisor.
Kongressen beslutade att
Välja Peter Arvidson till revisor för verksamhetsåret 2016/2016. Beslutet var enhälligt.

§ 19 Val av valberedning och dess sammankallande
Då ingen från valberedningen kunnat närvara läste Andreas Agorander upp valberedningens
nomineringar. Valberedningens nominerade följande personer till valbereding:
Hans Bockgård (omval)
Oscar Solberger (nyval)
Mikael Uusitalo (nyval)
Votering 1: Val av valberedning
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Kongressen beslutade att
Välja Hans Bockgård, Oscar Solberger och Mikael Uusitalo till valberedning för verksamhetsåret
2016/2017. Beslutet var enhälligt.
Votering 2: Val av sammankallande i valberedningen
Kongressen beslutade att
Välja Hans Bockgård till sammankallande i valberedningen. Beslutet var enhälligt.

§ 20 Kongressens avslutande
Mötesordförande Andreas Agorander förklarade Liberala partiets kongress 2016 för avslutad.
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Mötesordförande
.......................................................................
Andreas Agorander

Protokollförare
.......................................................................
Fredrik Dellby

Justeras
.......................................................................
Fredrik Laving

.......................................................................
Oscar Solberger
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