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Plats och tid Distriktsexpeditionen, Norra Klaragatan 1, 17.40-20.00 

Närvarande Ledamöter 

Madeleine Nyvall Ulla Mortensen, valberedningens 
rep. 

Susanna Göransdotter Elisabeth Björk, ombudsman 
Magnus Wallengren  
Bengt Berg  
Tellervo Zetterberg  
Anders Nilsson  
Mari Norborg  
Carin Bengtsson  

Håkan Svenneling  

  

  
 

  

 
1. Mötets öppnande 

 
2. Formalia 

Madeleine Nyvall valdes till ordförande  
Elisabeth Björk valdes till sekreterare 
Tellervo Zetterberg och Håkan Svenneling valdes till justerare 
Dagordningen godkändes 
Tidigare protokoll lades till handlingarna 

 
3. Rapporter 

a. Landstinget 
Anders Nilsson rapporterade kring det styre som nu är i Landstinget, den nya 
organisationen och vilka platser som Vänsterpartiet fått i förhandlingar med 
socialdemokraterna. 
b. Partistyrelsen 
Madeleine Nyvall rapporterade från partistyrelsen, bl.a. om att det kommer att 
komma information om ett tillägg i den antirasistiska plattformen och att 
kongressen 2016 börjat planeras. Susanna Göransdotter är också invald i 
Stadge- och organisationsgruppen och Madeleine Nyvall blev invald i styrgruppen 
för kvinnonätverket. 
c. Eftervalskonferensen 
Susanna Göransdotter, Anders Nilsson och Elisabeth Björk rapporterade att det 
varit en bra konferens med ca 40 deltagare där en av de frågor som tydligast dök 
upp var att vi behöver bli tydligare i landsbygdspolitiken. Ett kompendium med 
sammanställning över diskussionerna presenterades. 
d. Träff kvinnopolitiskt ansvariga 
Susanna Göransdotter och Carin Bengtsson rapporterade från träffen för 
kvinnopolitiskt ansvariga och diskuterade hur de kan arbeta med frågorna 
framöver. 

 
Inga beslut 
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4. DÅK 
Diskussion gällande att på inrådan från centralt håll skjuta upp 
distriktsårskonferensen till efter extra valet att låta DS fastställa den gamla lista, med 
eventuella korrigeringar på grund av flytt eller dödsfall. 
 
Beslut 
Att följa rekommendationerna om att ha distriktsårskonferensen senare 
Att följa rekommendationen om att låta DS fastställa den gamla listan efter eventuella 
korrigeringar 
Att ge i uppdrag till valberedningen att se över listan till riksdagen och se vilka som 
fortfarande är valbara och villiga att stå kvar 
Att ge VU i uppdrag att ta fram ett nytt förslag på när distriktsårskonferensen kan 
hållas 
 

5. Mötesplan 
På grund av extra valet behövs en ny mötesplan 
 
Beslut 
Att ge i uppdrag till VU att ta fram en ny mötesplan till nästa DS 
 

6. Ekonomisk rapport 
Susanna Göransdotter gav en kort redovisning gällande det ekonomiska läget. 
 
Inga beslut 
 

7. Val till regionuppdrag 
Formalia kring valen diskuterades. 
 
Beslut 
Att om det blir omröstning mellan personer ha sluten omröstning 
 
a) Val av ordinarie ledamot Regionstyrelsen, valberedningens förslag Anne-Marie 

Wallouch 
Beslut 
Att välja Anne-Marie Wallouch till regionstyrelsens ledamot 
 

b) Val av ersättare Regionstyrelsen, valberedningens förslag Anders Nilsson  
Beslut 
Att välja Anders Nilsson till ersättare i regionstyrelsen 
 

c) Val av ledamot stiftelsen gammelkroppas skogsskola, valberedningens förslag 
Anders Nilsson 
Beslut 
Att välja Anders Nilsson som ledamot i Stiftelsen Gammelkroppas skogsskola 
 

d) Val av ersättare i styrelsen för Stiftelsen Wermlandsoperan, valberedningens 
förslag Karl Sandström 
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Inkomna förslag: Gunilla Boqvist. Sluten omröstning mellan valberedningens 
förslag Karl Sandström och Gunilla Boqvist. 
Gunilla Boqvist 8 röster 
Karl Sandström 1 röst 
Beslut 
Att välja Gunilla Boqvist till ersättare i styrelsen för Stiftelsen Wermlandsoperan 
 

e) Val av ersättare Värmlands museum, valberedningens förslag Lill Nilsson 
Beslut 
Att välja Lill Nilsson till ersättare Värmlands museum 
 

f) Val av nämndeman förvaltningsrätten, valberedningens förslag Kersti Lundin 
Beslut 
Att välja Kersti Lundin till nämndeman i förvaltningsrätten 

 
8. Diskussion ansvarfördelning regiongrupp, landstingsgrupp och DS 

Med anledning av extravalet föreslogs frågan om ansvarfördelning av bordläggas till 
efter valet 
 
Beslut 
Att bordlägga diskussionen om ansvarfördelning till efter valet 
 

9. Jonas Sjöstedt 50 år 
Jonas Sjöstedt kommer att ha 50-årsfirande den 17 december som Håkan 
Svenneling kommer att delta på. Håkan föreslog att distriktet skulle ge Jonas en gåva 
i form av en insättning på fristadsfonden i hans namn. 
 
Beslut 
Att Håkan Svenneling tillsammans med Susanna Göransdotter och Elisabeth Björk 
ser till att 1000 kr sätts in i Jonas Sjöstedts namn på fristadsfonden som en gåva från 
Värmland. 
 

10. Extra val 

 
Håkan Svenneling rapporterade från sitt riksdagsarbete. 
 
En öppen diskussion kring extra valet, vad det innebär för distriktet och vad en 
valrörelse bör innehålla, delvis utifrån de beslutsförslag som VU presenterade, se 
protokoll VU 2014-12-04. 
 
Beslut 
Att höja ombudsmannens tjänstgöringsgrad till 100 % januari-mars 
Att sälja av 200 000 kr av valfonden för valrörelsen 
Att söka pengar hos fackförbunden för extra kostnader i samband med val 
Att utse VU, Håkan Svenneling och Anne-Marie Wallouch till valledning 
Att ge valledningen i uppdrag att ta fram valplanering och valbudget 
Att ge VU i uppdrag att se över hur vi kan samla ihop mer pengar 
Att nästa DS är den 11 januari 10.00 med fika från 9.30. 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

4(4) 

Vänsterpartiet 

Värmland 

Distriktsstyrelsen Sammanträdesdatum 

2014-12-08 

 

 
11. Övriga frågor 

Ulla Mortensen rapporterade från ABF:s halvårsmöte. 
Bengt Berg påminde om att vi bör söka pengar för arrangemang via ABF. 
 
Inga beslut 
 

12. Mötets avslutande 
  
 

 Ordförande 

 

 Madeleine Nyvall 

  

  

 Sekreterare 

 

 Elisabeth Björk 

  

 Justerare 

 

 Tellervo Zetterberg 

 


