
 

Sida 1 av 3 

 

Protokoll distriktsstyrelsemöte nr 4 

25 augusti 2016 

Vänsterpartiet Värmland  

Distriktsexpeditionen, kl. 18.00-19.50 

 

Närvarande: Madeleine Nyvall, Jenny Kumm, Parvane Assadbegli, Anne-Marie 

Wallouch, Magnus Wallengren, Carin Bengtsson, Håkan Svenneling, Lennart 

Eriksson, Susanna Göransdotter 

Adjungerade: Elisabeth Björk, ombudsman 

 

Ej närvarande 

Anmält förhinder: Keith Aheinen 

Ej anmält förhinder: Luz Martinez, Nicklas Backelin, Hans-Åke Scherp 

 

 

 

 

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 Lennart Eriksson till justerare 

b) Fastställande av dagordning 

Beslut att fastställa förslaget till dagordning med gjorda ändringar 

3. Föregående protokoll 

Mötet gick igenom sekretariatsprotokoll från 2016-06-28 och VU-protokoll från 

2016-08-24 

Beslut att lägga protokollet till handlingarna 

4. Rapporter 

a) Riksdagen  

Håkan Svenneling rapporterade från riksdagsarbetet, bl.a. att han nyligen 

deltagit i uppstart med riksdagsgruppen i Umeå. 
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Beslut att godkänna rapporten 

b) Region Värmland 

Anne-Marie Wallouch rapporterade från senaste regionsstyrelsemötet, bl.a. om 

ärendet som var uppe gällande projektpengar till FBK för Schyst 

kommunikation 

Beslut att godkänna rapporten 

 

a) Landstinget 

Madeleine Nyvall och Susanna Göransdotter berättade om att det kommer bli 

extra landstingfullmäktige med anledning av regionbildningsfrågan 

Beslut att godkänna rapporten 

 

 

c) Ekonomisk rapport 

Elisabeth Björk och Jenny Kumm redogjorde för det ekonomiska läget 

Beslut att godkänna rapporten 

 

 

5. Lokalen 

Elisabeth Björk berättade om den påbörjade renoveringen i lokalen och den 

ungefärliga arbetsgången. 

Inga beslut  

6.  DS-uppdraget 

Styrelsen pratade om dokumentet ”DS-uppdraget” som har kommit från partiet 

centralt. 

Inga beslut  

 

7. 100-årsjubileum 

Madeleine Nyvall berättade att det varit ett svalt intresse för att anmäla sig till 

100-årskommittéen och att det kommer vara ett större ansvar för DS att 

arrangera 100-årsjubileum. 

Beslut att distriktsstyrelsen utgör festkommitté för 100-årsjubileum 

 

8. Tågstoppen 

Madeleine Nyvall rapporterade kring de turer som varit då Vänsterpartiets 

representant var förhindrad att delta på senaste regionala 

kollektivtrafiknämndens sammanträde där frågan om tågstoppen behandlades 
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Beslut att Madeleine Nyvall pratar med Anders Nilsson om den uppstådda 

situationen 

Att Madeleine Nyvall, Anders Nilsson och Anne-Marie Wallouch får i uppdrag 

att se över hur vi kan arbeta med frågan framåt 

9. Personalfrågor 

Madeleine Nyvall informerade om att Elisabeth kommer att vara tjänstledig för 

att studera och kommer att arbeta 40 % från och med 1 september 

Beslut att ge VU i uppdrag se över hur det ska se ut på personalsidan under 

tjänstledigheten 

10. Övriga frågor 

a) Flygplatsen 

Parvane Assadbegli lyfte att flygplatsen nu är återaktualiserat i och med 

att VNAB är avskaffat och det nu är ett helt offentligt bolag som driver 

det, och finansieringsfrågan är uppe för beslut i berörda instanser. 

 

b) Hedersfrågan 

Parvane Assadbegli initierade en diskussion gällande Vänsterpartiets 

politik kring hedersrelaterat våld och förtryck och hur det 

kommuniceras kring det. 

 

11. Mötets avslutande 

Madeleine Nyvall avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet,    Justeras, 

 

 

________________________  ________________________ 

Elisabeth Björk    Lennart Eriksson 

Ordförande 

 

 

________________________  

Madeleine Nyvall   

 

 


