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Plats och tid Partilokalen, Karlstad, kl. 18.10-20.30 

Närvarande Ledamöter 

Madeleine Nyvall, ordförande  
Gert Raiml, ordförande Susanna Göransdotter 
Lennart Eriksson  

Carin Bengtsson  

Anna Hammar  

Magnus Wallengren  

Pernilla Strömgren  
 Mattias Håkansson, ombudsman 

 

 

1. Formalia: 
a. Ordförande: Madeleine Nyvall  
b. Sekreterare: Mattias Håkansson  
c. Dagordningen fastställs 

 
2. VU-protokoll: Protokoll från 2013-11-28 lades till handlingarna.  

 
3. Skrivelser 

Veteran till partikongressen. Bengt Nordstrand har skriftligen ansökt om att få åka som 
veteran till kongressen. Dock har redan beslutats att skicka Eia Liljegren Palmaer från 
distriktets sida.  
Beslut  
att kvarstå vid tidigare beslut och att Mattias uppdras meddela Bengt.  
 
Ransätersdagarna. Mattias föredrog läget inför arrangemanget. Möjliga frågor att ta upp på 
”vår” dag: vinst i välfärden, arbetsrätt, sysselsättning, skogsnäringen, landsbygdsfrågor, 
rättvisefrågor, gärna samarrangemang med fackförbund. 
Beslut  
att VU ges mandat att slutligen tacka ja till deltagande.   
 
Värmland mot kärnkraft. Man planerar manifestation i mars (3e årsdagen av Fukushima) och 
undrar via Pernilla om möjligheten till ekonomiskt stöd.  
Beslut 
att Pernilla håller kontakten med dem och återkommer 
 

4. Distriktsårskonferens 2014.  
Dags att kalla. Var ska vi vara? Medskick till ombudsmannen: Forshaga, Grums eller Kil. 
Förslag från VU om att kombinera med utbildning. 
Beslut  
att kalla till distriktsårskonferens den 29 mars 2014 enligt tidigare preliminär tidsplan 
att fastställa ombudsfördelningen enligt bilaga 
att den 30 mars genomföra heldagsutbildning med Valskolan 
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5. Ekonomi:  
Susanna gick igenom det ekonomiska läget. Landstingsvalet viktigt för distriktets ekonomi. 
Valfond finns. Rutiner kring lokala partiskatter/”tionden” behövs diskuteras. Internskulder att 
reda ut (två yrkanden från VU).  
Beslut  
att medlemsavgifterna för 2010 läggs till valfonden 
att avskriva partiföreningars mfl gamla skulder avseende val 2010 
Att ge VU i uppdrag att ta fram valbudget samt modeller för intern fördelning/debitering av 
partistöd 
 

6. Inför valkonferensen 
Mattias och Madeleine föredrog läget inför konferensen. Diskussion angående former för 
utfrågning, yrkandeordning med mera.  
Beslut 
Att ge Mattias och Madeleine i uppdrag att färdigställa förslag till arbetsformer mm.  
Att till valkonferensen föreslå tillsättande av utvärderingsgrupp för valprocessen 
 

7. Övriga frågor 
Åttonde mars: Diskussion om förhållningssätt inför internationella kvinnodagen. Inga beslut 
men Susanna återkommer i frågan.   
 

8. Mötets avslutande  
Mötet avslutas kl. 20.40 
 

 Ordförande 

 

 Madeleine Nyvall 

  

  

 Sekreterare 

 

 Mattias Håkansson 

 


