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Protokoll distriktsstyrelsemöte nr 3 

31 maj 2016 

Vänsterpartiet Värmland  

Distriktsexpeditionen, kl. 18.00-20.00 

 

Närvarande: Madeleine Nyvall, Lennart Eriksson, Magnus Wallengren, 

Parvane Assadbegli, Hans-Åke Scherp, Jenny Kumm, Keith Aheinen, Håkan 

Svenneling från pkt 4 a) 

Adjungerade: Ulla Mortensen, valberedningen, Elisabeth Björk, ombudsman 

 

Ej närvarande 

Anmält förhinder: Carin Bengtsson, Anne-Marie Wallouch, Susanna 

Göransdotter 

Ej anmält förhinder: Nicklas Backelin, 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 Keith Aheinen till justerare 

b) Fastställande av dagordning 

Beslut att fastställa förslaget till dagordning med gjorda ändringar: Under 

rapporter avhandla PS, Amineh Kakabaveh och lägga till punkt 9 

Ekonomisk rapport 

3. Föregående protokoll 

Mötet gick igenom sekretariatsprotokollet från 28 april 2016. 

Beslut att lägga protokollet till handlingarna 

4. Rapporter 

a) PS  

Madeleine Nyvall rapporterade från PS.  

Madeleine har utsetts till sammankallande i valkommitteen.  
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Det valdes nytt Verkställande Utskott på senaste PS: Ulla Andersson (Vice 

ordförande), Aron Etzler (partisekreterare), Rossana Dinamarca, Mia Sydow 

Mölleby och Kaj Raving. 

Madeleine presenterade den centrala satsningen ”partiföreningsskolan”. 

Det pågår en väljarstödsanalys just nu i samarbete med externa företag. 

Beslut att godkänna rapporten 

b) Amineh Kakabaveh 

Madeleine Nyvall rapporterade om hur gången har varit i ärendet Amineh 

Kakabaveh. 

Beslut att godkänna rapporten 

 

c) Ombudsmansrapport 

Ombudsman berättade lite om vad som skett sedan förra mötet. 

Beslut att godkänna rapporten 

 

d) Region Värmland 

Elisabeth Björk och Parvane Assadbegli berättade om att två motioner som 

Vänsterpartiet fått igenom, en om kontanthantering och undertecknande av 

CEMR. 

Beslut att godkänna rapporten 

 

e) Partiföreningarna 

Lennart Eriksson rapporterade från Hammarö. 

Beslut att godkänna rapporten 

 

 

5. Val 

a) Kassör 

Madeleine Nyvall föreslog Jenny Kumm. 

b) Vice ordförande 

Inget förslag 

c) VU 

Madeleine Nyvall föreslog Anne-Marie Wallouch  

Hans-Åke Scherp nominerades till VU 

d) Arbetsledning 

Arbetsgivaransvaret delegerades till Madeleine Nyvall 

e) Firmatecknare 

Madeleine Nyvall och Jenny Kumm föreslogs. 

om punkt 

Beslut att utse Jenny Kumm till kassör 
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att verkställande utskott utser vice ordförande inom sig 

Att utse Anne-Marie Wallouch och Hans-Åke Scherp till VU 

Att delegera arbetsgivaransvaret till Madeleine Nyvall 

Att utse Madeleine Nyvall 860817-6205 och Jenny Kumm 741209-1444 till 

firmatecknare och att de tecknar var för sig 

  

6.  Prioriteringar 

Madeleine Nyvall presenterade att det kommer prioriteras medlemsnära 

aktiviteter för att få kontakt med partiföreningar. 

Inga beslut  

 

7. Skoltemagruppens PF-besök 

Hans-Åke Scherp presenterade en idé som skoltemagruppen har gällande att 

besöka partiföreningar och eventuellt ha träffar med skolor och föräldrar. Hans-

Åke ställde frågan om distriktsstyrelsen kan stå bakom idén och om distriktet 

kan stå för resekostnader för gruppen. 

Beslut att ställa sig bakom förslaget och att bevilja ersättning för resekostnader 

när de besöker partiföreningarna. 

8. V-Värmland-pod-radio 

Hans-Åke Scherp presenterade ett arbete som påbörjats i Karlstads 

Partiförening med att starta en pod-radio och efterfrågade om distriktet kan 

ställa sig bakom ett samarbete med Karlstads PF och vara med och betala en 

kostnad på 5000 kr för detta. 

 

Beslut att det tillsätts en arbetsgrupp som utreder förutsättningar och 

presenteras ett utförligt underlag och sedan ta upp frågan igen i höst. 

 

9. Ekonomisk rapport 

Elisabeth presenterade det ekonomiska läget. 

Inga beslut 

 

10. Övriga frågor 

Parvane lyfte en fråga gällande attacker mot katolska kyrkan. 

Inga beslut 

 

11. Mötets avslutande 

Madeleine Nyvall avslutade mötet. 
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Vid protokollet,    Justeras, 

 

 

________________________  ________________________ 

Elisabeth Björk    Keith Aheinen 

Ordförande 

 

 

________________________  

Madeleine Nyvall    

 

 


