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2014-04-24 

 

Plats och tid Distriktsexpeditionen Karlstad kl. 18.00-20.50 

Närvarande Ledamöter 

Madeleine Nyvall 
Anders Nilsson 
Susanna Göransdotter 
Håkan Svenneling 

Elisabeth Björk, ombudsman 
Mattias Håkansson, ombudsman 

 

   

1. Mötets öppnande 

 
2. Mötesformalia:  

Beslut 

Att välja Madeleine Nyvall till mötesordförande 

Att välja Mattias Håkansson till mötessekreterare 

Att lägga till punkterna skrivelser, mötesplan och städdag på dagordningen 

Att därmed fastställa dagordningen 

 
3. Skrivelser  

 
30/2014 - Föreningsarkivet Värmland, årlig information 

Beslut: Att ombudsmännen noterar informationen och i övrigt lägga till handlingarna 

utan åtgärd 

 

31/2014 - Medlemsservice centralt, om Hagfors 

Beslut: att ge Mattias och Madeleine i uppdrag att återkoppla 

 

 
4. Hemsidan 

 
Diskussion om förbättringsbehov på hemsidan, särskilt inför valet. Bilder och foton, 

uppdateringar, inriktning, valmaterial och –plattformar.  

Beslut: att utifrån diskussion ge ombudsmännen i uppdrag jobba vidare 

Att ha hemsida och information som återkommande dagordningspunkt på VU framöver. 

 
 

5. Inför EU-valet 
 
Diskussion om egna debattartiklar, bevakning av andras debattartiklar, hur få igång 
partiföreningarna, informationsmaterial. Genomgång av kalendern med kommentarer. 
Beslut:  
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Att utifrån diskussion ge ombudsmännen i uppdrag jobba vidare med tipslåda, 
Rött/blått-material, och om möjligt andra lokala material 
Att ge ombudsmännen i uppdrag att särskilt bevaka/stödja de ”svaga” 
partiföreningarnas valarbete 
Att Håkan och Elisabeth ansvarar för att redigera och upprätthålla kalendern  

 
6. Valplattformar 

Lägesrapportering om landstingets valplattform, partiföreningarnas dito, redigeringen 

av distriktets valplattform efter Distriktsårskonferensen, samt möjliga sätt att 

presentera dem.  

Inriktning att presentera landstingets och distriktets på presskonferens/er efter EU-

valet. Partiföreningarnas ska samlas på hemsidan. Mattias jobbar vidare. Inga nya beslut.    

 

7. Inför Ransäterdagarna 

Lägesrapport och diskussion. Centrala namn är bokade men det börjar bli bråttom att 

sätta ihop program och ragga fram andra deltagare.  

Beslut: Att Mattias, Elisabeth, Madeleine och Anders utgör arbetsgrupp som snarast 

möjligt försöker få detta färdigt.  

 

8. Om hushållsutskicket 

Diskussion efter distriktsstyrelsemötet och de ekonomiska frågetecknen. Ska tas upp i 

information till föreningsstyrelserna i nästa vecka. Inga nya beslut.  

 

9. Mediekontakter och medielandskapet 

Allmän diskussion om journalistkontakter och det värmländska medielandskapet 

särskilt efter neddragningar resp nedläggning av lokala TV-nyheter. Fråga om bevakning 

av tidningar, särskilt insändar- och debattsidor, under valrörelsen. Tanke om att ta 

korttidsprenumeration på i princip samtliga värmländska tidningar. Inga beslut men 

diskussionen ska tas upp igen.  

 

10. Utbetalning av medlemsavgifter för 2011-2013 

I enlighet med tidigare uppdrag har Susanna räknat fram vilka pengar partiföreningarna 

ska få tillbaka. Totalt rör det sig om 17 862 kronor. Frågan om saknade partistöd tas upp 

senare.  

Beslut att godkänna uträkningarna och att Susanna ges i uppdrag att informera kring 

samt genomföra återbetalningarna. 

 

11. Mötesplan för valledningen/VU 

Beslut att i föreslagen mötesplan ändra mötet den 15/5 till 16/5 klockan 16, att ändra 

mötet 12/6 till 11/6 klockan 18, att ändra mötet 26/6 till 25/6 klockan 18, samt att 

ändra mötet 14/8 till 13/8 klockan 18.  

Att i övrigt fastställa mötesplanen. 
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12. Städdag med Karlstadsföreningen 

Föreningen har inbjudit till städdag på söndag. Diskussion om vad distriktet vill uppnå 

och undvika med eventuella omflyttningar av saker. Inga beslut – alla uppmanas maila 

Madeleine önskemål senast på fredagen så påtar hon sig att under söndagen tillse dessa. 

 

13. Mötets avslutande  
 

 Ordförande 
 

 Madeleine 
Nyvall   

  

 Sekreterare 
 

 Mattias Håkansson 
 


