
Vänsterpartiet Värmland 

Protokoll fört vid distriktsstyrelsemöte 20131021 

Närvarande: 

DS – Bengt Berg, Susanna Göransdotter, Anna Hammar, Anders Nilsson (t.o.m. p 6), Madeleine 

Nyvall, Gert Raiml, Magnus Wallengren. 

Övriga – Per Strömgren revisor, Mattias Håkansson ombudsman. 

1. Mötets öppnande 

Madeleine Nyvall förklarade mötet öppnat.  

2. Mötesformalia 

Beslut:  Att välja Madeleine Nyvall till mötesordförande 

Att välja Mattias Håkansson till mötessekreterare 

Att välja Bengt Berg till justerare/rösträknare 

Att godkänna dagordningen med ändringar för nya punkter: 

- Ransätersdagarna (rapport) 

- Inför valkonferensen (ny punkt) 

- Ombudsval ABF (övriga frågor) 

 

3. Föregående VU-protokoll 

Gicks igenom.  

Beslut:  Att fastställa protokollen och lägga dem till handlingarna.  

 

4. Rapporter 

Bengt Berg från riksdagen: om ny bibliotekslag, partiledardebatt, författarträffar mm.  

Anders Nilsson och Gert Raiml från landstinget: frågetecken kring ekonomin, utbudspunkter, 

rättspsyk, glasögonbidrag, mm. 

Kommunerna: korta föredragningar om de olika kommunerna. Viss diskussion om olika S-beteenden.  

Vänsterdagarna: de som närvarat i Malmö berättade kort. Lyckat.  

Beslut:  Att godkänna rapporterna 

Ransätersdagarna: Mattias Håkansson gav lägesrapport om förslaget och förberedelserna.  

Beslut:  Att Mattias fortsätter med frågan.  

 



5. Valberedningens arbete och inför valkonferensen 

Lägesrapport och diskussion.  

Bengt Berg yrkade att DS beslutar om att kandidater ska presentera sig muntligt på valkonferensen.   

Beslut: Att bifalla Bengts yrkande samt att Mattias uppdras meddela valberedningen detta 

Att Mattias uppdras söka ordna träff mellan VU och valberedningen när 

valkonferensen närmar sig 

 

6. Inkomna förslag 

Seminariedag skogen - från Pernilla Strömgren: förslag att genomföra arrangemang om värmländska 

skogen. 

Beslut:  Att bordlägga frågan.  

Socialistiskt forum 2013 – från VU: Socialistiskt forum genomförs den 23 november i Stockholm. 

Förslag om att söka arrangera gratis eller billig resa för intresserade medlemmar.  

Beslut: Att ge Mattias i uppdrag att genomföra detta, med ekonomisk ram om max 5000 

kronor.  

 

7. Mötesplan och tidsplanering 

VU och Mattias presenterade partiets centrala tidsplan inför valet och VU:s förslag till mötesplan 

fram till mars 2014. Styrelsen genomförde idéworkshop med avseende på organisatoriska frågor 

inför valet 2014. 

Beslut:  Att godkänna VU:s föreslagna mötesplan 

Att ge VU i uppdrag att arbeta vidare med framprocessade idéer samt återkomma 

 

8. Övriga frågor 

Ombudsval ABF – från VU: I december har ABF Värmland halvårsmöte. VU 131017 beslutade föreslå 

Magnus Wallengren som distriktets ombud, men han kan inte. 

Beslut:  Att utse Mattias Håkansson till ombud för distriktet 

 

9. Mötet avslutas 

Madeleine Nyvall förklarade mötet avslutat klockan 2040. 

 



Vid protokollet  

Mattias Håkansson 

 

Justeras  

 

Bengt Berg 


