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1. Mötets öppnande 

 
2. Formalia 

Madeleine Nyvall valdes till ordförande  
Elisabeth Björk valdes till sekreterare 
Anne-Marie Wallouch valdes till justerare 
Dagordningen godkändes efter korrigeringen att punkt 4. ”Extra valet som inte 
blev” och Punkt 5. ”DÅK” bytte plats. 

 
3. Rapporter 

a. Riksdagen 
Håkan Svenneling rapporterade från riksdagen. 
b. Partiföreningar 
Magnus Wallengren rapporterade från den parlamentariska kick-offen i 
Kristinehamn som V hade tillsammans med S och MP. 
Tellervo Zetterberg rapporterade från liknande arrangemang i Sunne som V 
deltog i tillsammans med S, MP och Hela Sunne. 
c. Region Värmland 
Anne-Marie Wallouch rapporterade från regionen. 

 
Inga beslut 
 

4. DÅK 
Diskuterade var distriktsårskonferensen ska hållas och till vilken kostnad. Fastställde 
de beslut som fattats per capsulam via telefon den 29 december gällande datum för 
distriktsårskonferensen, 29 mars, och det delningstal som ska användas vid 
uträknande av ombudsfördelningen är 10. 
  
Beslut 
Att fastställa de beslut som fattades per capsulam 29 december 
Att distriktsårskonferensen hållas i Folkets Hus i Eda 
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Att arrangemanget har en rambudget på max 30 000 kr 
 

5. Extra valet som inte blev av 
Diskuterade kring de beslut som fattades på DS 8 december inför ett eventuellt extra 
val. Diskuterade också de pengar som skänkts till Vänsterpartiet Värmlands valfond. 
 
Beslut 
Att återkalla besluten som fattades gällande extra val på DS 8 december 2014 
gällande t.ex. ekonomi och ombudsmannens tjänstgörningsgrad. 
Att på sociala medier tacka de som skänkt pengar till valfonden 
 

6. Budget 
Diskuterade kring det ekonomiska läget och kommande budget till 
distriktsårskonferensen. Madeleine Nyvall och Susanna Göransdotter kommer att ta 
fram ett förslag till budget. Diskuterade att där i ta hänsyn till lokalbyte och 
renoveringar samt kolla på att ta in administrativ avgift/partistöd från partiföreningar 
 
Inga beslut 
 

7. Verksamhetsplan 
Verksamhetsplanen för 2014 gicks igenom och det mesta har genomförts. 
 
Inga beslut 
 

8. Mötesplan 
Mötesplan för kommande distriktsstyrelsemöten fram till distriktsårskonferens 
diskuterades med förslag på möten 28 februari i Kristinehamn, fika från 10.30 och 
mötet börjar 11.00 samt 15 mars i Arvika, fika från 10.30 och mötet börjar 11.00. 
 
Beslut 
Att fastställa mötesplanen 
 

9. Mötets avslutande 
  

 Ordförande 

 

 Madeleine Nyvall 

  

  

 Sekreterare 

 

 Elisabeth Björk 

  

 Justerare 

 

 Anne-Marie Wallouch 

 


