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Plats och tid Distriktsexpeditionen Karlstad kl. 17.10-19.20 

Närvarande Ledamöter 

Madeleine Nyvall 
Susanna Göransdotter 
Anders Nilsson 

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 fastställa dagordningen 

 
3. Skrivelser och rapporter 

 
35/2014 – VIPS 6/2014 Beslut: att delarna kring partistöd läggs upp på hemsidan och 

tas upp senare  

att i övrigt ombudsmännen noterar informationen 

36/2014 – från partikansliet, om centrala valturnén 

Noterbart att vi behöver ordna kulturpunkt.  

Beslut att lägga till handlingarna 

 

37/2014 – från partikansliet, om torgmötesprotester samt nomineringanmodan till 

parlamentarisk kommitté om integritetsskydd 

38/2014 – VIPS 7/2014. Beslut: att frågan om nominering till Jörn Svenssonpriset ska 

tas upp på VU senare i sommar, samt att ombudsmännen i övrigt noterar informationen.  

Farvälfärdsdagarna: Mattias avrapporterade att ingen partiförening förutom Sunne 

nappat på det nya försöket om att ordna turné i höst. Således kliver distriktet av detta.  

4. Förstagångsväljarutskick 
Partiet centralt anmodar distrikten att vara med och finansiera Ung Vänsters 

förstagångsväljarutskick. För Värmlands del handlar det om ca 40 000 kronor. Det ryms 

inte inom ordinarie annonseringsbudget men är viktigt inför valet.  

Beslut: att föreslå DS att ta den kostnaden.  

5. Annonser inför höstens val 
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Fortsatt diskussion från tidigare möten. Mattias har kollat upp vidare utifrån tidigare 
distriktsstyrelsebeslut.  
Beslut: att ge Elisabeth i uppdrag boka radioreklamtider hos Rix.  
 
 

6. Ransätersdagarna  
Lägesrapportering från Elisabeth inför Ransätersdagarna. Idé att eventuellt ta med 
Monica Ekström på programpunkt. Inga beslut. Elisabeth och Madeleine jobbar vidare.  
 

7. Partiföreningarna 
Håkan och Mattias rapporterade om läget i de tre partiföreningar där vi inte har 
kommunlistor inför höstens val – Säffle, Eda och Storfors – men där vi i nuläget tycks 
kunna hoppas på listor i de två senare. Inga beslut.  
 

8. EU-parlamentsvalet 
Kort diskussion och utvärdering av vårt arbete i EU-valet. I sammanfattning är vi hyfsat 
nöjda med distriktets och partiföreningarnas aktivitet, trots alltför sen start.  
 

9. Dagordning inför distriktsstyrelsen 
Frågor som ska tas upp är förstagångsväljarutskicket, landstingets valplattform, 
utvärdering av EU-valet, beslut inför sommaren och diskussion inför valet. 
Samt prisutdelning i EU-tipstävling och sommaravslutning.  
 

10. Mötets avslutande  
 

 Ordförande 
 

 Madeleine Nyvall 
  
  

 Sekreterare 
 

 Mattias Håkansson 
 


