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Inledning 

Under verksamhetsåret 2013 ligger fullt fokus på förberedelser inför valrörelsen 2014.  Vänsterpartiet 

Värmland växer och behöver växa ytterligare samtidigt som partidistriktets medlemsorganisation 

behöver stärkas.   

Organisation 

Då distriktets ombudsman gått i pension kommer distriktsstyrelsen under verksamhetsåret få fokusera 

på organisationens uppbyggnad. En nyrekrytering kommer att behövas under verksamhetsåret. Under 

den tid som ombudsman saknas kommer distriktets verkställande utskott att fullgöra arbetsuppgifterna, 

i övrigt åligger styrelsen att vidta de åtgärder som krävs för att distriktets skyldigheter gentemot 

partiföreningar och central nivå ska fullgöras. 

I syfte att stärka organisationen behöver distriktsstyrelsen göra en översyn gällande rutiner, 

styrdokument och arbetsmetoder och i förekommande fall tillskapa, eller uppdatera befintliga, 

dokument. 

Distriktsstyrelsen roll kommer att bli mer operativ än tidigare.  Det är naturligt för styrelsen att leda 

distriktet inför valrörelsen 2014 på ett strategiskt plan men det kommer också att vara stort fokus på att 

arbeta fram strategier och politiska prioriteringar, för detta kan komma att krävas att arbetsgrupper 

inom distriktsstyrelsen tillsätts. 

Distriktet kommer att fortsätta sitt arbete med politikansvariga dvs fackligt-politiskt och 

kvinnopolitiskt ansvariga samt att tillsätta en politikansvarig på miljöområdet. Om möjligt ska vi 

också arrangera möten och konferenser som anknyter till dessa politikområden. 

 

Valrörelsen 2014 

Under året kommer distriktet att arbeta med föreberedelser inför valet 2014. Bland annat kommer en 

valkonferens att hållas där listor beslutas inför val till riksdag och landsting. Då antas också 

Vänsterpartiet Värmlands valplattform. Inför valkonferensen bör också en valstrategi tas fram utöver 

en valplattform. En valstrategi bör på ett tydligt sätt lyfta fram ett antal profilfrågor för Vänsterpartiet 

Värmland i valrörelsen 2014 och på ett naturligt sätt ha en koppling till partiets politik på lokal och 

central nivå samt vara tydligt förankarade i partiet socialistiska, feministiska och ekologiska profil. 

Om strategin utformas på ett bra sätt ska den kunna utgöra en grund också för partiföreningarna att ta 

avstamp i samt verka samlande för distriktets föreningar. 

 

Studier 

Partiet har tagit fram ett koncept för studier som går under namnet Vänsterskolan. Inför valrörelserna 

2014 behöver distriktet kraftsamla för att stå kunskapsmässigt rustade. Distriktet ska därför beställa 

och genomföra kurser från vänsterskolan och bjuda in medlemmar från samtliga partiföreningar. 



Vidare ska också distriktet genom en studieansvarig uppmana partiföreningar att själva bedriva studier 

inom ramen för Vänsterskolan. 

Medlemsvård 

Vänsterpartiet växer och med det följer ett stort ansvar. För att distriktet i Värmland ska kunna ta 

tillvara på det tillströmmande engagemanget behöver arbetet med medlemsvård fortsätta. Under 2012 

har arbetet med att utse och utbilda medlemsansvariga i samtliga partiföreningar påbörjats. Det arbetet 

ska under 2013 fortsättas. Distriktsstyrelsen har sedan tidigare tillsatt en medlemsansvarig samt en 

arbetsgrupp inom distriktsstyrelsen och bör fortsätta arbeta enligt denna modell. 

Medlemsrekrytering 

I Värmland finns kommuner utan egen partiförening. Vissa kommuner har potential att starta egna 

partiföreningar. Där så är fallet ska distriktet stötta och hjälpa intresserade medlemmar med detta. Där 

det inte finns en ambition att starta egen partförening ska närliggande partförening informeras om 

medlemmarnas kontaktuppgifter och om möjligt bjuda in dem till arrangemang.  

Utåtriktad verksamhet 

Under 2013 ska intressanta och aktuella föreläsare/föredragshållare bjudas in till möten. Både 

partiinterna och externa föreläsare ska bjudas in. Då det bedöms som lämpligt ska mötena vara 

offentliga.  

Under året har Vänsterpartiet Värmland arbetat aktivt för att en nystart för hemsidan 

varmland.vansterpartiet.se ska komma igång. Arbetet ska fortsätta och utvecklas. Vidare har distriktet 

varit aktiv inom sociala medier genom en välbesökt Facebooksida och ett nyligen startat twitter-konto. 

Utveckligen av dessa medier bör fortgå samtidig är en utveckling en naturlig del i förberedelserna 

inför valet 2014. 

Vänsterpartiet Värmland ska fortsätta sträva efter samarbeten med närliggande organisationer och 

föreningar. Där det är möjligt ska vi göra riktade inbjudningar exempelvis bjuda in fackförbund när vi 

gör utspel som rör arbetsmarknadspolitik m.m. Det är viktigt att ta tillvara de relationer som 

Vänsterpartiet har i föreningar och organisationer som ligger oss nära och driver liknande politiska 

frågor som partiet gör. 

Vänsterpartiet Värmlands ska sträva efter att synas i aktuella politiska frågor likväl som våra 

traditionella politikområden: socialism, feminism, miljö och antirasism. 

 

AKTIVITETER KOPPLADE TILL VERKSAMHETSPLANEN 

Internt 

- Nyrekrytering av ombudsman/kvinna 

- Översyn av rutiner/dokument/arbetsmetoder 

- Forsätta arbetet med medlemsansvariga 

- Distriktsstyrelsen ska aktivt driva studieverksamhet med hjälp av Vänsterskolan 

- Förebereda för valrörelsen 2014 genom att ta fram valplattf + valkonf 



 

Externt 

- Verka för att arrangemang ska ske i samverkan med föreningar och organisationer som 

står partiet nära 

- Distriktsstyrelsen ansvarar för att centrala kampanjer och utspel utförs i distriktet 

- Centrala besök ska om möjligt förläggas till orter utan partiförening 

- Arbeta aktivt för att medlemmar i partidistriktet ansluter sig till den nationella 

aktivistcentralen 

- Distriktsstyrelsen ska verka för att synas i media i aktuella frågor  

 


