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MÄNNISKAN FÖRE VINSTEN! 
PSI:s 30e världskongress 

30 oktober – 3 november 2017, Genève, Schweiz 
 

RESOLUTIONSFÖRSLAG OCH ÄNDRINGSFÖRSLAG 
SAMT ÖVRIGA KONGRESSHANDLINGAR 

 
Kära kolleger, 
 
Följande kongresshandlingar kan nu laddas ned från PSI:s webbplats för kongressen http://congress.world-
psi.org/pop-documents/: 
 

• Resolution Nr. 1) PSI:s handlingsprogram 2018-2022, framlagd av PSI:s styrelse, tillsammans med 
medlemsförbundens ändringsförslag, 

• Resolution Nr. 2) Förslag till stadgar, framlagd av PSI:s styrelse, tillsammans med medlemsförbundens 
ändringsförslag och Resolution Nr 54 om ändring av stadgarna, framlagd av ett medlemsförbund, 

• Resolution Nr. 3-53) Resolutionsförslag, framlagda av PSI:s medlemsförbund, tillsammans med 
medlemsförbundens ändringsförslag och Resolution Nr 55) Medlemsavgifter, framlagd av PSI:s styrelse, 

• Tredje rapporten från Arbetsordningskommittén, inklusive förslaget till dagordning för kongressen och 
förslaget till arbetsordning; 

• PSI:s verksamhetsrapport 2012-2017, 

• PSI:s ekonomiska rapport 2012-2016. 
 
Observera att ytterligare information kommer att skickas ut per e-post i slutet av september med praktiska 
upplysningar och ytterligare detaljer om dagordning, talarordning, samt kulturella och sociala evenemang.  
 
Observera att VI av miljöskäl inte kommer att skicka ut tryckta versioner av dessa handlingar, vilket vi gjort 
tidigare år. Medlemsförbund som på grund av utskriftsproblem behöver en tryckt version kan emellertid 
skriva till congress@world-psi.org och be att få sig tillsänt en uppsättning handlingar per mail.  
 
Kongressdeltagare som bad om en tryckt version vid registreringen kommer nu att få ett usb-minne i 
stället. 
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Deltagare som bett att få kongresshandlingarna på ett usb-minne, samt ovannämnda deltagare, får minnet 
när utskicket i september är klart så att alla tillgängliga handlingar finns på samma minne.  
 
Deltagare som anmält sig till något av mötena före kongressen får eventuell information och handlingar för 
dessa möten separat. 
 
Observera att dagordningen visar den nuvarande situationen och att den kan uppdateras före kongressen. 
Kongressdeltagarna uppmanas att bekanta sig med Arbetsordningen – det är särskilt viktigt för de 
delegater som ska föreslå en resolution eller ett ändringsförslag och som avser att tala under debatten. 
 
Tänk på att gå in på kongressens webbplats regelbundet eftersom den kommer att uppdateras vartefter vi 
närmar oss kongressen. 
 
 

ALLA DELTAGARE ERINRAS OM ATT TA MED SINA KONGRESSHANDLINGAR –  
SEKRETARIATET KOMMER ENDAST ATT TILLHANDAHÅLLA ETT BEGRÄNSAT ANTAL KOPIOR PÅ PLATS SOM 

DELTAGARNA KAN UTNYTTJA. 

 
 
Med vänlig hälsning, 
 

 
 
Rosa Pavanelli 
PSI:s generalsekreterare 


