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Plats och tid Partilokalen Karlstad, kl. 18.05-21.15 
Närvarande Ledamöter 

Madeleine Nyvall  
Susanna Göransdotter Mattias Håkansson, ombudsman 
  

 

 

1. Mötets öppnande 

Madeleine Nyvall förklarade mötet öppnat kl 1805. 

 

2. Mötesformalia 

Beslut 

Att välja Madeleine till mötesordförande 

Att välja Mattias till mötessekreterare 

Att godkänna dagordningen 

 

3. Föregående protokoll 

Minnesanteckningarna från föregående möte 131114 gicks igenom.  

Beslut  

Att godkänna och lägga till distriktsstyrelsens handlingar  

  

4. Skrivelser:  

Eniropaketet 

Säljare är på oss om att betala 4000:- för att synas på Eniro 2014. Kostar ca 4000:- per år. Inte helt klart 

vad vi får för pengarna, och alltså vad vi missar genom att avstå. 

Beslut att tacka nej. Mattias uppdras dubbelkolla konsekvenserna innan verkställande.  

Ransätersdagarna 

 Efter förra VU-mötet har Mattias pratat med S och MP. S har redan tackat ja till att delta. MP lutar åt 

det. Kvarvarande frågetecken är övriga partier samt risken för att evenemanget inte marknadsförs 

tillräckligt. Vi behöver inte tacka formellt ja nu utan kan avvakta tills man återkommer och avkräver 

besked.  

VU föreslår DS besluta 
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Att ställa sig positiva till deltagande i Ransätersdagarna 

Att VU och Mattias ges i uppdrag att om möjligt ta reda på mer 

Att VU ges mandat att slutligen tacka ja.  

 

Nomineringsanmodan till Livsmedelsverkets insynsråd  

Beslut att lämna utan åtgärd 

Skrivelse från Brottsofferjouren om annonsering även under 2014 

Beslut att inte annonsera, och att Mattias ges i uppdrag meddela detta. 

 

5. Rapporter 

Från partiföreningar 

Mattias rapporterade om sina senaste partiföreningsbesök i Kil och Munkfors. Kort diskussion utbröt 

om läget i tågstoppsfrågan. Inga beslut.  

Ombudsmannaträffen 

Mattias rapporterade från partiets centrala ombudsmannaträff i Stockholm. Mycket matnyttigt 

praktiskt och kom-ihåg inför valrörelsen.  Inga beslut. 

 

6. Valplanering 

Kort lägesredogörelse och diskussion kring valplattformgruppens arbete samt arbetet med 

organisatorisk valplanering.  Behov av tre olika utbildningsomgångar närmsta tiden och inför valet: 

för partiföreningsstyrelser, för valaktivister (”Valskolan”) samt för kandidater på listorna 

(”parlamentarikerutbildning”). Diskuterades exakta former för dessa.   

VU föreslår DS besluta  

att PF-utbildningar ska genomföras under i första hand februari och mars, geografiskt uppdelade 

att Valskola och parlamentarikerutbildning genomförs i samband med distriktsårskonferensen, så att 

det blir ett samlande hela-helgen-arrangemang 

att DS inom sig utser arbetsgrupper för förberedande av dessa 

 

7. Inför valkonferensen i Sunne 2014 

Mötesformer  

Diskuterades mötesformer. Lördag den 30/11 har Madeleine kallat till möte med valberedningen och 

mötespresidiet. Madeleine har inför detta inhämtat förslaget på valtekniska regler inför Stockholms 

valkonferens. Förslaget gicks igenom och gillades av VU.  
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Beslut 

Att uppdra åt Mattias att gå igenom Stockholms förslag samt relevanta avsnitt ur stadgarna på mötet, 

samt återkomma till DS. 

Att uppdra åt Mattias och Madeleine att utarbeta förslag till arbetsordning 

 

Utåtriktad aktivitet och pressträff 

Mattias presenterade idé om feministisk våg, glögg samt eventuellt samtal med Bengt Berg.  

Diskuterades lämpliga tider och former för pressträff. Troligen 1630-17. 

Beslut  

Att ge Mattias i uppdrag att jobba vidare med dessa  

 

Punkter utöver ordinarie dagordning:  

VU föreslår DS besluta  

Att en särskild valutvärderingsgrupp bör tillsättas, bestående av representanter från 

distriktsstyrelsen, valberedningen samt ombuden (sistnämnda utses på valkonferensen) 

Att DS även ska informera om möjligheten att föreslå valkommitté till DS inför 

distriktsårskonferensen.   

Att DS bör föreslå dessa som särskilda dagordningspunkter  

 

 

8. Ekonomi 

Susanna gick igenom en del gamla frågetecken.  

Beslut 

Att uppdra åt Susanna att med particentralen reda ut fördelningen av medlemsavgifter för 2011 och 

2012. 

Att uppdra åt Susanna att med Björn Johansson reda ut varifrån inkomna kommunala partistöd 

kommit, och återbetala de eventuellt felaktigt inbetalda avseende 2011 och 2012 

Att föreslå DS besluta att medlemsavgifterna för 2010 läggs till valfonden 

Att föreslå DS besluta att avskriva partiföreningars mfl gamla skulder avseende val 2010 (4011 och 

4012, summa cirka 36500) 

 

9. Övriga frågor 

Inför distriktsårskonferensen 2014 

Konstaterades att det snart är dags att formellt kalla denna. Ombudsfördelning krävs.  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 

4(4) 

Vänsterpartiet Värmland Verkställande utskottet Sammanträdesdatum 

2013-11-28 

 

Beslut 

Att uppdra åt Mattias att räkna ut ombudsfördelning, för fastställande på DS-mötet 131202.   

 

10. Mötets avslutande.  

Madeleine förklarade mötet avslutat klockan 21.15.  

 

 

 Ordförande 

 

 Madeleine Nyvall 

  

  

 Sekreterare 

 

 Mattias Håkansson 

 


