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Ordförande- och ombudsmannabesök 

Jag har försökt komma i kontakt med alla ordföringar i partiföreningarna gällande att jag och 

Madeleine vill göra besök i alla partiföreningar under hösten. Flera av er skulle återkomma när ni satt 

mötesdatum så jag påminner er lite försiktigt om att återkomma till mig så snart ni har bestämt när var 

hur ni har möten! 

Träff om medlemsmottagande och medlemsregistret 8 september 

Ni har väl inte glömt bort att ni är inbjudna till träff om medlemsmottagande och medlemsregister den 

8 september? Sista anmälningsdag är 2 september. Varje partiförening har en medlemsansvarig som 

bör komma på träffen, men även andra i styrelsen är välkomna att delta. 

Träffen kommer att vara på distriktsexpeditionen och börjar 17.30. Glöm inte att anmäla er, vid för 

få anmälda kan träffen komma att ställas in! 

Påminnelse om stadgeändringar 

I senaste Vips kunde ni läsa om att kongressen fattade beslut om stadgeändringar som påverkar alla 

partiföreningar. Bland annat så ska varje partiförening som också har en kommunal grupp upprätta 

normalarbetsordning som reglerar hur ni arbetar partiföreningens styrelse-kommunala gruppen. Detta 

gäller även er som har samma personer på båda ställen. Det finns ett förslag på normalarbetsordning 

på vänsterpartiets hemsida: http://www.vansterpartiet.se/resursbank/normalarbetsordning-for-

kommunala-grupper som ni kan använda er av som mall. Det är partiföreningens styrelse som antar 

arbetsordningen efter utformande tillsammans med kommunala gruppen. 

Övriga stadgeändringar som påverkar är att vi aldrig ska lägga arrangemang i lokaler som saknar 

kollektivavtal. Ni kan läsa mer om stadgeändringarna i senaste Vips (nr 6) och ni hittar stadgarna här: 

http://www.vansterpartiet.se/material/stadgar-for-vansterpartiet    

Partiföreningsskolan 

Partiet centralt kommer att genomföra en stor utbildningssatsning under våren 2017 som alla 

partiföreningar ska delta på. Det kommer vara en utbildning i 3 delar och ni kommer att gå ihop med 

andra partiföreningar. Det kommer vara grundläggande utbildning om Vänsterpartiet, styrelsearbete 

och parlamentariskt arbete. Det kommer också innehålla mycket förarbete inför valet – så efter 

avslutad utbildning kommer halva ert valföreberedelsearbete redan vara gjort. Såväl distrikt som 

centrala kansliet återkommer med mer information! 

Arbeta med 100-årsjubileumet 

Det är få anmälda till att delta i arbetet inför 100-årsfirandet, så därför passar jag på att påminna er 

igen om att ni kan anmäla er till att planera och genomföra en skrift och/eller ett firande! Sprid ordet i 

er partiförening, anmäl flera stycken samtidigt – kanske har ni redan kommit på roliga idéer? Anmäl er 

till varmland@vansterpartiet.se! 

http://www.vansterpartiet.se/resursbank/normalarbetsordning-for-kommunala-grupper
http://www.vansterpartiet.se/resursbank/normalarbetsordning-for-kommunala-grupper
http://www.vansterpartiet.se/material/stadgar-for-vansterpartiet


Bemanning på distriktsexpeditionen 

Jag kommer att börja studera under hösten och kommer därför att gå ner i arbetstid till 40 % fr.o.m. 1 

september.  Det kan innebära att det blir lite längre svarstid och lite längre tid för eventuell hjälp ni 

behöver. Jag tror att det kommer att löpa smärtfritt på det stora hela! 

Med vänliga hälsningar 

Elisabeth Björk 

Nästa distriktsstyrelsemöte är 5 oktober på 

distriktsexpeditionen, fika från 17.30 mötesstart 18.00 


