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Information till dig som nominerats till 

kongressombud, ordinarie och ersättare. 
 

Som nytt kongressombud kan det verka krångligt med all formalia, men sådant 

löser sig ganska snabbt.  Viktigaste egenskaperna är att ha ett brinnande intresse, 

vara uthållig och strategisk. Sen underlättar det om du har lätt för att uttrycka 

dig i tal och skrift.  

 

Kongressen är Vårdförbundets högst beslutande nivå. Det är kongressen som 

bestämmer vilka frågor Vårdförbundet ska jobba med under mandatperioden. 

Som kongressombud väljs vanliga medlemmar som har till uppdrag att föra fram 

synpunkter från Västmanlands medlemmar.  

 

Uppdraget som kongressombud är viktigt och ska tas på största allvar. 

Kongresserna är vart tredje år, men det kan inträffa saker som gör att 

kongressombuden kallas till extrakongresser däremellan. Kongressombuds- 

uppdraget är till största del ideellt arbete, men förlorad arbetsförtjänst kan utgå 

vid speciella tillfällen. Mandatperioden för kongressombud är fyra (4) år. 

 

Följande förväntas av ett kongressombud: 

 

- Att du är intresserad av hur Vårdförbundet organiseras. 

- Att du är villig att lägga ner tid på att sätta dig in i Vårdförbundets frågor. 

- Att du vill vara med och utveckla Vårdförbudets framtid. 

- Att du vill vara med och föra fram Västmanlands medlemmars vilja och 

åsikter. 

- Du förväntas vara med på förtroendevaldadagar och utbildningar, där du kan 

diskutera med medlemmar om vilka frågor som är viktiga för dem. 

- Du förväntas läsa in kongresshandlingar på din fritid. 

- Du förväntas delta i de möten som du blir kallad till. 

- Du förväntas närvara på kongressen samt vara påläst och aktiv under 

kongressen. 

 

Följande förväntas av en kongressombudsersättare: 

Naturligtvis förväntas samma sak som av ett ordinarie kongressombud. En 

ersättare ska stå beredd att hoppa in på en kongress med mycket kort varsel och 

då krävs det att man är påläst. 

 

Mer detaljerad information om uppdraget finnas att läsa i Demokratihandboken. 

 


