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Mandatfördelning ombud till Feministiskt initiativs extrakongress och 
valkonferens 2018 
Feministiskt initiativs medlemmar representeras av ombud på valkonferenser och nationella 
kongresser. 
 
Varje avdelning ska enligt partiets stadgar representeras av 2,5 % av kongressens ombud. 
Resterande antal ombud fördelas mellan avdelningarna i proportion till medlemsantalet vid 
halvårsskiftet 2017.  
 
På 2018 års extrakongress och valkonferens har styrelsen beslutat att ombuden ska vara max 200 till 
antalet. Detta för att alla avdelningar ska ha möjlighet att fylla sina platser samt för att partiet i 
utvärderingen av kongress 2017 uttryckt ett behov av att öva sig i ombudsförfarande. Lokalen där 
extrakongress och valkonferens kommer att hållas rymmer 250 personer.  
 
Varje ombud företräder sin avdelning, kommunförening eller medlemsgrupp på extrakongressen 
och valkonferensen. En god geografisk spridning och ett intersektionellt förhållningssätt ska 
tillämpas vid val av ombud. Ombud ska vara utsedda och anmälda senast 30 dagar innan 
extrakongressen och valkonferensen. Anmälningar görs av avdelning. Om det inte finns en 
avdelning görs anmälan av kommunföreningen eller medlemsförening eller partistyrelsen. Ombud 
ska ha betalt medlemsavgift senast 30 dagar före extrakongressen och valkonferensen.  
 
Förutsättningar 
o Val av ombud sker enligt avdelningarnas, kommunföreningarnas och medlemsgruppernas egna 
demokratiska processer, baserat på deras lokala förutsättningar och så länge som det sker i enlighet 
med föreningens stadgar, handlingsplaner och vision. För stöd i arbetet se Att tänka på vid val av 
ombud nedan, eller för specifika frågor kontakta styrelsen. Ombuden ska meddelas till 
styrelsen@feministisktinitiativ.se senast 2018-01-25 av avdelningarna (där det finns) och av 
kommunföreningar eller medlemsgrupper (där avdelning saknas). 
 
o Där det finns avdelningar har partistyrelsen beräknat och fördelat mandaten på 
avdelningsnivå och avdelningen ansvarar för att fördela mandaten inom avdelningens 
kommunföreningar och medlemsgrupper i enlighet med föreningens stadgar. Partistyrelsen kan 
bistå med siffror och beräkningsmall baserat på antal medlemmar/kommun för avdelningarna om 
det finns behov, mejla i så fall styrelsen@feministisktinitiativ.se. 
 
o Tematiska medlemsgrupper inklusive Unga feminister får utse två (2) ombud per grupp.  
 
o Där det inte finns avdelningar har partistyrelsen beräknat mandaten på läns- och 
kommunnivå och fördelat mandaten mellan aktiva kommunföreningar och medlemsgrupper inom 
länet i enlighet med föreningens stadgar. 
 
o Det finns dock ett antal kommuner där det finns ett medlemsunderlag men där det 
saknas aktiva kommunföreningar eller medlemsgrupper. För dessa orter finns det ett 
antal mandat, totalt 22 st, som kan sökas länsvis av personer som inte tillhör en aktiv 
kommunförening eller medlemsgrupp i det berörda länet. Antal platser per län som 
är sökbara är markerat med gult i mandatfördelningslistan nedan. Ansökan till dessa 
platser görs direkt till styrelsen@feministisktinitiativ.se, ange vilket län du bor i i 
ämnesraden. Platserna lottas efter sista ansökningsdag som är 2018-01-05. 
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o För de medlemmar som bor utanför Sverige, och därmed saknar länstillhörighet, 
finns 6 mandat dedikerade baserat på medlemsunderlag. Dessa platser är markerade 
med grönt i mandatfördelningslistan nedan. Ansökan till dessa platser görs direkt till 
styrelsen@feministisktinitiativ.se, ange ingen länstillhörighet i ämnesraden. 
Platserna lottas efter sista ansökningsdag som är 2018-01-05. 
 
Att tänka på vid val av ombud 
o Eftersträva en bred representation, använd den intersektionella handlingsplanen. 
 
o Tänk på att urvalet av ombud även ska sträva efter att motsvara den variation av åsikter som finns 
inom avdelningen, kommunföreningen eller medlemsgruppen, på så sätt kan vi även ta vara på 
minoriteters ståndpunkter under valkonferensen och extrakongressen. 
 
o Vi har idag många förtroendevalda politiker i de kommuner vi kommit in i. Vi har minst lika 
många skuggpolitiker i de kommuner och landsting där vi ställde upp till val 2014 och där vi 
kommer att ställa upp till val 2018. För att ta tillvara på den erfarenhet och den politikutveckling 
som sker på kommunal- och landstingsnivå och få ett utbyte av idéer mellan den nationella och den 
lokal politiken så att vi går i takt, vill vi uppmuntra er att tänka på detta när ni väljer era ombud. 
 
o Glöm inte era aktiva medlemmar som arbetar i kulisserna. De som kanske inte går på alla 
medlemsmöten, men som uppdaterar sociala medier, svarar på mejlen, bjuder in och bjuder ut sig i 
olika sammanhang för att synliggöra F!. 
 
o Använd gärna enkäter och omröstningar av olika slag för att inkludera så många medlemmar som 
möjligt i beslut om ombud, riksdagslistan och partiledarkandidater. 
 
o Har ni goda idéer, praktiska förslag och erfarenheter, som skulle vara till hjälp för oss alla vid val 
av ombud? Dela med er! Inom kort kommer vi att lägga upp Frågor och Svar om extrakongress och 
valkonferens 2018 – här samlar och besvara vi de frågor ni ställer till styrelsen om 
ombudsförfarande m.m. 
 
Övriga delegater och mandat 
Utöver de 200 mandaten har partistyrelsen 15 mandat på nationella kongresser och valkonferenser. 
Yttranderätt och förslagsrätt har, utöver kongress- och valkonferensombuden, följande personer 
som deltar vid kongress och valkonferens: 
o Riksdagsledamöter eller skuggriksdagsgruppens ordinarie ledamöter 
o EU-parlamentariker 
o Kandidater till riksdagen och EU-parlamentet 
o Valberedningen 
o Revisorer 
 
Rätt att delta vid kongress och valkonferens har, utöver ombuden och ovanstående, följande 
personer: 
o Funktionärer 
o Observatörer 
o Särskilt inbjudna gäster, så som talespersoner 
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Mandatfördelning       
        
Avdelning/kommungrupp/medlemsgrupp/tematisk Fasta 

mandat 
Viktade 
mandat 

Totalt/län/kom 

Unga Feminister 2  2 
Miljö 2  2 
Funktionalitet 2  2 
Fi Studenter 2  2 
Djurrätt 2  2 
Landsbygd 2  2 
Antirasism 2  2 
Stockholms län 5 24 29 
Uppsala län 5 4 9 
Södermanlands län 5 2 7 
Jönköpings län 5 1 6 
Kronobergs län 5 1 6 
Kalmar län 5 1 6 
Gotlands län 5 1 6 
Skåne län 5 10 15 
Västra Götalands län 5 13 18 
Värmlands län 5 2 7 
Västerbottens län 5 2 7 
Jämtlands län 5 1 6 
Norrbottens län 5 2 7 
Östergötlands län 5 3 2 

Linköping   3 
Norrköping   3 

Blekinge län 5 1 3 
Karlshamn   2 
Sölvesborg   1 

Hallands län 5 1 5 
Halmstad   1 

Örebro län 5 2 6 
    Degerfors   1 
Västmanlands län 5 1   

Västerås   4 
Sala   2 

Dalarnas län 5 1 2 
Falun   2 
Borlänge   1 
Ludvika/Smedjebacken   1 

Gävleborgs län 5 1 2 
Ljusdal   1 
Gävle   3 

Västernorrlands län 5 1 3 
Sundsvall   3 

Ingen länstillhörighet 5 1 6 
SUMMA 124 77 200 
Gult = antal platser som är sökbara för personer som bor i länet men som saknar aktiv  
kommunförening eller medlemsgrupp   
Grönt = antal platser som är sökbara för personer som bor utanför Sverige  

 


