
 

Protokoll distriktsstyrelsemöte 26 augusti 2015 

Vänsterpartiet Värmland  

Distriktsexpeditionen, 18.00–19.25. 

Närvarande: Magnus Wallengren, Karin Bengtsson, Parvane Assadbegli, 

Madeleine Nyvall, Susanna Göransdotter, Hans-Åke Scherp 

Adjungerad: Ulla Mortensen, Elisabeth Björk, ombudsman 

Anmält förhinder: Håkan Svenneling, Anne-Marie Wallouch, Mattias Forsberg, 

Nicklas Backelin, Lennart Eriksson 

Ej anmält förhinder: Christel Iversen, Luz Martinez 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Madeleine Nyvall hälsade alla välkomna och öppnade mötet 

2. Mötesformalia 

a) Val av mötesfunktionärer 

 

Beslut  

att välja Madeleine Nyvall till mötesordförande 

att välja Elisabeth Björk till sekreterare 

att välja Hans-Åke Scherp till justerare 

b) Fastställande av dagordning 

Göra ett tillägg om DS-uppdrag som punkt 9 och ny mötestid punkt 10. 

Beslut  

att fastställa förslaget till dagordning med gjorda ändringar 

 

c) Talarstatistik 

Magnus Wallengren föreslog att vi skulle föra könsuppdelad statistik. 

 

Beslut 

att vid dagens datum föra könsuppdelad statistik på antalet inlägg och vid 

nästkommande DS också föra statistik på talartid. 

3. Föregående protokoll 

Mötet gick igenom protokollet från VU-mötet 2015-06-03, 2015-06-23. 

Carin Bengtsson föreslog att göra ett tillägg i protokollet från föregående 

distriktsstyrelse 2015-05-30 om en gemensam gymnasieorganisation i arbetet 

med bildandet av en region. 

Beslut  

att lägga protokollet till handlingarna 

att ta med tillägget i fortsatta arbetet med regionbildning  



 

4. Rapporter 

a) Rapport från Landstinget och Region 

Madeleine Nyvall rapporterade från landstinget angående budgetarbete. 

Madeleine Nyvall rapporterade från regionbildningskommittén. 

Beslut att godkänna rapporten 

b) Rapport från PS 

Madeleine Nyvall rapporterade från PS. Budgetförhandlingar med regeringen 

och den hedersdebatt som varit inom partiet. 

Beslut att godkänna rapporten 

5. Aktuell politik 

Magnus Wallengren lyfta frågan om SD:s resultat opinionsundersökning och 

hur vårt antirasistiska arbete ska se ut. 

Inga beslut  

 

6. Delegationsordning 

Madeleine Nyvall presenterade delegationsordning 

Distriktsstyrelsen/Verkställande utskottet/Ordförande/Ombudsman, se bilaga 2. 

Beslut  

Att fastställa delegationsordning 

 

7. Värmland Pride 

Elisabeth Björk presenterade förslaget som kommit från Karlstad.  

 

Beslut  

Att ombudsmannen håller kontakt med Karlstad partiförening vad som händer 

och hjälper till med att skicka ut information. 

 

8. Inför hösten 

Elisabeth Björk och Madeleine Nyvall presenterade vad som är beslutat inför 

hösten. 

Inga beslut 

9. DS-uppdraget-dokument 

Madeleine Nyvall presenterade bakgrunden till det dokument som skickats ut 

för granskning. 

Beslut 

Att skicka in synpunkter till distriktsexpeditionen senast den 14 september. 



 

10. Nästa möte 

Madeleine Nyvall berättade att det kommer en central representant den 29 

september som skulle vilja delta på ett DS-möte, och att vi därför behöver flytta 

DS-mötet den 26 september. 

Beslut 

Att flytta distriktsstyrelsemötet till 29 september 17.30. 

11. Övriga frågor 

Parvane Assadbegli lyfte frågan om att det ibland övernattar personer i lokalen. 

 

Inga beslut  

 

12. Mötets avslutande 

Madeleine Nyvall avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet,    Justeras, 

 

 

________________________  ________________________ 

Elisabeth Björk    Hans-Åke Scherp 

 

Ordförande 

 

 

________________________  

Madeleine Nyvall    

 

  



 

Bilaga 1: Könsuppdelad statistik 

 

Antal inlägg (alla närvarande) 

Män: 12 

Kvinnor: 29 

  



 

Bilaga 2: Delegationsordning 

Förslag: Delegationsordning Distriktsstyrelsen / 

Verkställande utskott / ombudsman  Vänsterpartiet 

Värmland    

Distriktsstyrelsen (DS) är partidistriktets högsta beslutande organ mellan 

årskonferenserna. Att DS fattar alla beslut i alla frågor är dock varken rimligt eller 

önskvärt. Delegationsordningens funktion är att få fler att göra mer och klargöra 

vilka befogenheter olika organ har. 

 

Delegation sker inom vissa förutsättningar. Vänsterpartiet är ett öppet och 

demokratiskt parti, och därför får en delegationsordning aldrig leda till att 

medlemmar eller valda organ utestängs från inflytande och information. 

  

Verkställande utskottet (VU) 

VU förbereder och verkställer DS beslut. VU sköter den löpande verksamheten, tar 

politiska initiativ i enlighet med fastlagda principer och bevakar utvecklingen i 

distriktet. VU ansvarar för personalfrågor och arbetsledning, rutinfrågor och frågor 

av administrativ art. 

  

 

Ordförande 

Ordförande är partiets ansikte utåt. Ordföranden ska tillsammans med DS leda och 

utveckla arbetet. Ordföranden förbereder VU:s möten och gör utspel i samråd med 

VU/DS. 

  

Vice ordförande 

Vice ordförande träder automatiskt in då ordföranden inte kan uppfylla sitt uppdrag. 

  

Anställd  

Som anställd företräder en partiet. Anställd har att bereda frågor inför beslut samt 

att expediera beslut fattade av VU och DS. Hen har att bevaka det allmänna läget i 

samhället och lyfta angelägna frågor till VU och DS.   

    

 

Beslut 

VU kan fatta beslut i frågor som saknar principiell betydelse, eller där principbeslut 

tidigare fattats. 

  

VU beslutar om representation på konferenser och likande, deltagande på kurser, 

personalfrågor, samt rutinärenden och frågor av administrativ art. 

  

Ordföranden kan fatta beslut i brådskande frågor av principiell betydelse. 

  

Den anställda kan fatta beslut i brådskande frågor som saknar principiell betydelse, 

eller där principbeslut tidigare fattats. 

    

Mediakontakt 

I första hand är det distriktsordförande eller särskilt politikansvariga som uttalar sig i 

media. Enskild ledamot av distriktsstyrelsen får gärna uttala sig men har också rätt 

att inte svara på frågor från media utan istället hänvisa till distriktsordförande. I 



 

frågor av större vikt där principbeslut inte fattats kan ordförande föra distriktets talan, 

om möjligt i samråd med ansvarig. 

 

Ansvarsområden 

Se politikansvariga 

 

Inköp av varor och tjänster 

Distriktsårskonferensen fastställer budget. 

   

Distriktsstyrelsen kan göra ändringar inom budgetram. 

   

I övrigt, se ekonomisk delegationsordning. 

 

 

 


