INFORMATION OM
SOCIALDEMOKRATIETS KONGRES 2021

Tid og sted
Årets kongres begynder lørdag den 18. september kl. 10.00 og slutter søndag den 19. september kl.
14.00. Kongressen afholdes i Aalborg Kongres & Kultur Center, Europa Plads 4, 9000 Aalborg.
Kongresprogram
Foruden politiske og organisatoriske beretninger vil årets kongresprogram være præget af, at
Socialdemokratiet i 2021 kan fejre 150 års jubilæum, at der til november er kommunal- og regionsrådsvalg og at partiet er i gang med arbejdet med en nærhedsreform af den offentlige sektor. Derudover
skal partiets love revideres, og ledelsen samt kritiske revisorer skal vælges.
COVID-19
Afviklingen af kongressen vil ske efter de til hver en tid gældende restriktioner og anbefalinger ift.
covid-19. Der tages således også forbehold for ændringer i kongresprogrammet.
Kongresforslag
Det er muligt at indsende forslag til kongressen. Forslag skal vedtages af en kompetent forsamling og
være Hovedbestyrelsen i hænde senest to måneder før kongressens åbning, dvs. den 18. juli 2021.
Tilmelding
Tilmelding til kongressen foregår via S-Aktiv. Du skal være logget ind i S-Aktiv for at kunne tilmelde dig.
Har du endnu ikke været logget ind i S-Aktiv, kan en adgangskode modtages ved at trykke “glemt password”. Efter tilmelding til kongressen modtager du en bekræftelse via e-mail.
Første gang på kongres
For delegerede, der er på kongres første gang, arrangerer vi et online intromøde inden kongressen. Det
afholdes online i ugen op til. Tilmelding foregår fra august i S-Aktiv.
Kongresgebyr
Kongresgebyret er 1975 kr. pr. delegeret. Heri er både lørdagens kongresmiddag og hotel inkluderet.
Kongresgebyret er et solidarisk gebyr, som betales af alle delegerede, uanset om den enkelte delegerede skal bruge hotelværelse eller ønsker at deltage i kongresmiddagen.
Frist for afmelding til kongressen er søndag den 8. august. Herefter er det ikke længere muligt at refundere kongresgebyret.
Hotel
Partikontoret har reserveret omkring 800 hotelværelser i Aalborg. Delegerede vil blive fordelt på hotellerne så vidt muligt regions- og kredsvis. Partikontoret kan ikke garantere hotelværelser for kongrestilmeldinger modtaget efter den 8. august, da resterende værelser herefter afbestilles.
Hotelfordelingen foretages ca. 14 dage inden kongressen, og herefter modtager du yderligere informationer om årets kongres herunder oplysninger om din hotelreservation.
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Rejsegodtgørelse
For delegerede med stemmeret ydes der rejsegodtgørelse efter regler fastsat af Hovedbestyrelsen.
Der ydes godtgørelse for rejse med billigste offentlige transport. Hvis man er i bil, ydes der kilometergodtgørelse og færge- eller brogodtgørelse, hvis der er min. to delegerede i bilen. Ellers får man godtgjort det, der svarer til billigste offentlige transport. Rejserefusion udbetales i uge 43.
Kongreshjemmeside
På kongreshjemmesiden kan du løbende finde relevant information om årets kongres. Du kan holde dig
opdateret på tilmeldingsfrister og få indblik i kongressens aktiviteter.
Vigtige datoer
• 14. juni: Frist for indsendelse af ændringsforslag til partiets love
• 25. juni: Lovudvalgets indstillinger til ændringsforslag udsendes
• 18. juli: Frist for indsendelse af kongresforslag
• 8. august: Frist for afmelding til kongressen - herefter hæftes for kongresgebyret
• 3. september: Frist for indsendelse af ændringsforslag til ændringsforslag til partiets love
• 13. september: Lovudvalgets indstillinger til ændringsforslag til ændringsforslag udsendes
• 1. december: Frist for indsendelse af krav om rejserefusion

