
 

 

Distriktsårskonferens 2016 

Vänsterpartiet Värmland 

 

Formalia 

§ 1 Distriktsårskonferensens öppnande 

Distriktsårskonferensens öppnandes av vice ordförande, Susanna Görans-

dotter. En kort parentation hölls för våra avlidna kamrater. 

– Konferensen ajournades för mans- och kvinnoträffar --- 

§2 Distriktsårskonferensens behöriga utlysande 

Årsmötet fann att mötet var behörigen utlyst. 

§3 Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes till 39 ombud. 

§4 Mötesformalia 

a) val av mötesordförande 

b) val av mötessekreterare 

c) val av två justerare tillika rösträknare 

d) fastställande av mötes-, dag- och arbetsordning 

e) fastställande av tidpunkt för avslutande av nomineringar 

a. Beslut: Gun Partanen och Marie Ekström valdes till mötesordförande. 

b. Beslut: Anders Nilsson och Per Strömgren valdes till mötessekreterare. 

c. Beslut: Håkan Olsson, Karlstad, och Maria Sandgren Loa, Munkfors, 

valdes till protokolljusterare. 

d. Beslut: mötes-, dag- och arbetsordning fastställdes, men undantag för 

övriga frågor, som ströks på grund av att inga övriga frågor kommit in. 

e. Beslut: Nominering till DS och revisorer ska ske senast vid paragraf 9 

och nominering till valberedning senast vid paragraf 13. 

§5 Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse 

Susanna Göransdotter föredrog verksamhetsberättelsen. 

Beslut: Årskonferensen beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till 

handlingarna. 

§6 Landstingsgruppens rapport 

Anders Nilsson föredrog rapporten. 

Beslut: Årskonferensen beslutade att lägga rapporten till handlingarna. 

Hälsningsanförande 

Daniel Riazat, riksdagsledamot från Dalarna höll ett anförande om sitt 

riksdagsarbete. Han besvarade några frågor från årskonferensen. 



 

 

§7 Regiongruppens rapport 

Ann-Marie Wallouch föredrog regiongruppens rapport. 

Beslut: Årskonferensen beslutade att lägga rapporten till handlingarna. 

§8 Riksdagsledamotens rapport 

Håkan Svenneling rapporterade från riksdagsarbetet. 

Beslut: Årskonferensen beslutade att lägga rapporten till handlingarna. 

--- Konferensen ajournerades för lunch -- 

--- Susanna Göransdotter uppmärksammande medlemmar som varit 

detta i 40 år eller mer med varsin vetarannål och en nejlika: Maria 

Sandgren Loa, Munkfors, Tellervo Zetterberg, Sunne, Lars Olsson, 

Munkfors och Peter Högberg, Storfors. Eija Liljegren Palmer, Årjäng, 

var ej närvarande --- 

§9 Distriktsstyrelsens ekonomiska rapport 

Susanna Göransdotter redogjorde för den ekonomiska rapporten. 

Beslut: Årskonferensen beslutade att lägga rapporten till handlingarna. 

§10 Revisionsberättelse 

Per Strömgren redogjorde för revisorernas berättelse. 

Beslut: Revisionsberättelsen läggs till handlingarna. 

§11 Frågan om den avgående distriktsstyrelsens ansvarsfrihet 

Beslut: Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

§12 Inkomna motioner 

Inga motioner har kommit in till årskonferensen. 

§13 Verksamhetsplan och budget 

Susanna Göransdotter föredrog förslaget till verksamhetsplan för 2016. 

Elisabeth Helms med instämmande av Bengt Berg yrkade på att distriktet 

ska skapa arrangemang kring mångfaldsfrågor. Bengt läser en dikt  (se 

bilaga). 

Beslut: Årskonferensen biföll yrkandet och fastställde verksamhetspla-

nen med det yrkade tillägget. 

Susanna Göransdotter föredrog förslaget till budget för 2016. 

Beslut:  Årskonferensen fastställde budgeten. 

§14 Val av distriktsstyrelse 

a) fastställande av distriktsstyrelsens storlek 

b) val av distriktsordförande  

c) val av ordinarie ledamöter till distriktsstyrelsen  

d) val av suppleanter till distriktsstyrelsen 

Ulla Mortensen föredrog valberedningens förslag. 



 

 

a) Beslut: 8 ordinarie plus 4 ersättare 

b) Beslut: Årskonferensen beslöt enhälligt att till ordförande utse Made-

leine Nyvall. 

c) Beslut: Årskonferensen beslöt i enlighet med valberedningens förslag 

att som ordinarie ledamöter utse: 

Parvane Assadbegli, Karlstad, 

Carin Bengtsson, Arvika, 

Ann-Marie Wallouch, Kristinehamn, 

Jenny Kumm, Grums, 

Hans-Åke Scherp, Karlstad, 

Lennart Eriksson, Hammarö, 

Magnus Wallengren, Kristinehamn och  

Håkan Svenneling, Karlstad. 

d) Beslut: Årskonferensen beslöt i enlighet med valberedningens förslag 

att som ersättare utse: 

Susanna Göransdotter, Karlstad, 

Keith Aheinen, Hagfors, 

Luz Martinez, Säffle, och 

Nicklas Backelin, Eda. 

§15 Val av revisorer 

Ulla Mortensen föredrog valberedningens förslag. 

a) val av ordinarie revisorer 

b) val av revisorssuppleanter 

a) Beslut: Årskonferensen beslöt i enlighet med valberedningens förslag 

att till ordinarie revisorer utse Gun Partanen, Karlstad och Per Strömgren, 

Karlstad. 

b) Beslut:  Årskonferensen beslöt i enlighet med valberedningens förslag 

att till revisorssuppleant utse Lars-Erik Hedlund, Sunne. 

§16 Val av valberedning 

a) fastställande av valberedningens storlek 

b) val av valberedning 

Susanna föredrog DS förslag 

a) Beslut: Årskonferensen beslutade att valberedningen ska bestå av fem 

ordinarie ledamöter och inga ersättare. 

b) Beslut: Årskonferensen utsåg Elisabeth Helms, Karl Sandström, Ulla 

Mortensen, Mia Sandgren Loa och Johnny Nilsson till valberedning. 

§17 Mötets avslutande 

Susanna Göransdotter avslutade årsmötet. 

 

 



 

 

Protokollet justeras: 

 

 

 

 

_____________________ ______________________ 

Sekreterare, Per Strömgren Sekreterare, Anders Nilsson 

 

 

 

 

 

 

_____________________ _______________________ 

Justerare, Håkan Olsson Justerare, Maria Sandgren-Loa 


