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Plats och tid Distriktsexpeditionen Karlstad kl. 17.30-20.00 

Närvarande Ledamöter 

Madeleine Nyvall 
Susanna Göransdotter 
Lennart Eriksson 
Ulla Mortensen 
Mari Norborg 
Håkan Svenneling 

Magnus Wallengren  
Anders Nilsson 
Tellervo Zetterberg 
Mattias Håkansson, ombudsman 
Elisabeth Björk, adjungerad 
 
 

 

  
 
 
 

 
1. Mötets öppnande 

Madeleine Nyvall hälsade den nya styrelsen välkommen till sitt första ”riktiga” möte. Mötet 
ajournerades för gemensamma presentationsövningar.  
 

2. Formalia: 
a. Ordförande: Madeleine Nyvall  
b. Sekreterare: Mattias Håkansson  
c. Dagordningen godkändes 
d. Adjungering av Elisabeth Björk till mötet.  

 
3. Föregående VU-möte 140415 

Protokoll ej färdigt, varför mötet avrapporterades muntligt. Viktigaste punkten är att 
Elisabeth Björk anställts som valombudsman med delad tjänst Karlstad/distriktet.   
Beslut att godkänna rapporten i avvaktan på protokoll. 
 

4. Rapporter och skrivelser 

A) Partistyrelsen  - Muntlig rapport från Madeleine Nyvall. Senaste PS handlade mycket om 
taktik inför valet, beslutsordningar, förhandlingslägen.  
B) Landstinget - Muntlig rapport från Anders Nilsson. Alliansen har nu bråttom med 
ambulanshelikoptern, vårdval inom sjukgymnastik, mellanvårdsplatser. Beslut väntas på 
landstingsfullmäktige slutet av maj.  
C) Säkerhetsfrågor – Muntlig rapport från Madeleine Nyvall och Mattias Håkansson om 
säkerhetsfrågor inför valrörelsen.  
D) Kommunpolitik och partiföreningar 
Muntlig rapport och diskussion avseende det politiska läget i ett antal Värmlandskommuner.  
Beslut 
Att godkänna rapporterna. 
 

5. Val mm. 
a) Verkställande Utskottet  

Beslut Att fastställa VU:s storlek till tre personer 
 Att välja Madeleine Nyvall, Susanna Göransdotter och Anders Nilsson till VU.  
 Att delegera distriktets personalansvar till VU 
 Att VU har befogenhet fatta ekonomiska beslut upp till 10 000 kronor.  
 

b) Vice distriktsordförande 
Beslut Att välja vice ordförande 
 Att denne ska vara Anders Nilsson. 
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c) Valledning 

Beslut Att valledningen består av VU, distriktets ombudsmän, toppkandidater till riksdag och 
landsting, samt Ung Vänsters ombudsman.  
 

d) Ämnesansvariga 
Beslut Att välja Susanna Göransdotter och Carin Bengtsson till kvinnopolitiskt ansvariga 
 Att välja Lennart Eriksson och Mari Norborg till fackligt-politiskt ansvariga 
 

6. Valplanering EU-valet 
Håkan Svenneling och Mattias Håkansson föredrog befintligt planerade aktiviteter, överväganden 
och praktiska frågor.  
Flertal förslag väcktes, bland annat kring kulturarrangemang. 
Beslut Att distriktet möjliggör en turné med Farvälfärdscabarén genom att sponsra kostnaden med 
upp till 10 000 kronor, ifall berörda partiföreningar bekostar och arrangerar övrigt på plats.  
Att undersöka vidare möjligheterna med filmvisning av Godheten.  
Att valledningen uppdras arbeta vidare med dessa 
 
7. Inför riksdags- landstings- och kommunalvalen 

 
a) Lägesdiskussion.  

Ransätersdagarna, annonseringsplan, lokala aktiviteter, eventuell träff med de kommunala 
toppnamnen under sommaren.  
Beslut Att uppdra åt ombudsmännen samla in partiföreningarnas valplattformar, för 
genomgång och möjlig presentation på hemsidan.  
 

b) Hushållsutskicket och dess kostnader 
Madeleine och Mattias avrapporterade nya turer och besked som innebär en avsevärd 
fördyring av hushållsutskicket. Kritiskt brev avsänt till partiet centralt. Dock fråga om hur den 
nya kostnaden kan fördelas mellan distrikt och partiföreningar.  
Beslut Att uppdra åt valledningen att informera och kontakta partiföreningarna i frågan, med 
den generella inriktningen att föreningarna ska bekosta en så stor del av fördyringen som 
möjligt.   
 

8. Mötesplan för distriktsstyrelsen 
Beslut att godkänna Madeleines förslag till mötesplan. 

 
 

9.  Mötets avslutande 

  
 

 

 Ordförande 

 

 Madeleine Nyvall 

  

  

 Sekreterare 

 

 Mattias Håkansson 
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