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Plats och tid Distriktsexpeditionen Karlstad kl. 17.50-19.00 

Närvarande Ledamöter 

Madeleine Nyvall 
Anders Nilsson 
Susanna Göransdotter 
 

Elisabeth Björk, ombudsman 
 

 

   

1. Mötets öppnande 

 
2. Mötesformalia:  

Beslut 

Att välja Madeleine Nyvall till mötesordförande 

Att välja Elisabeth Björk till mötessekreterare 

Att fastställa dagordningen 

 
3. Skrivelser och rapporter 

 
39/2014 – Från RÖTT, Losita Garcia, efterlysning av personer som berättar varför de 

tänkt rösta på RÖTT.  

Beslut: Att prata med Hans-Åke Scherp och sedan skicka in honom som tips. 

40/2014 – KFOs kursprogram inför hösten 

Är noterat. 

 

41/2014 – Hem & Hyra efterlyster personer som är engagerade i hyresgästföreningen 

och finns på valbar plats. 

Beslut: Att Elisabeth skickar in tips om Heimdahl till Hem & Hyra 

Rapport: Elisabeth rapporterade att Karlstadsföreningen beställt ett tält och att de 

gärna såg att distriktet var med på det tältet. Avvaktar tills tältet finns på plats. 

4. Överex av hushållsutskick 
Elisabeth informerade att beställning av överex. av hushållsutskicket skulle ha gjorts 
senast 16 maj och att det därför är försent nu.  
 
Beslut: Att Elisabeth återkopplar till Magnus Wallengren i DS som efterfrågade detta 
samt informerar styrelserna i nästa styrelseutskick, samt skickar ut den PDF som finns 
på de sidor som är med i hushållsutskicken för respektive partiförening. 
 
 

5. Ej medlemmar 
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Elisabeth informerade att det bland några av toppnamnen fanns personer som inte är 
medlemmar i partiet.  
 
Beslut: Att Elisabeth kontaktar berörda ordföranden och informerar om detta, samt 
talar om att det inte är tvång att vara medlem för att få stå på våra listor. 
 

6. Publik till SVT-debatt Värmlandsbanken 10 september 
Elisabeth informerade om att SVT efterlyste att partierna tar med publik till den 
livesända valdebatten 10 september, ca 10-15 personer. 
 
Beslut: Att Elisabeth i nästa utskick skickar ut en efterfrågan om publik med anmälan till 
distriktet samt svarar SVT med att vi kommer. 
 

7. Sunne jaktmässa 
Tellervo Zetterberg och Håkan Svenneling har diskuterat deltagande på Sunne Jaktmässa 
efter att en inbjudan gått ut till politiska partiet om deltagande på mässan där det ska 
diskuteras jakt bl.a, och att denna kostnad på 3000 kr delas mellan Sunne, Torsby och 
DS. 
 
Beslut: Att Håkan Svenneling kollar med socialdemokraterna vad de tänkt kring deras 
medverkan 
Att Elisabeth kollar med berörda partiföreningar kring deras egen medverkan. 
 

8. Säffle partiförening 
Håkan Svenneling har varit i kontakt med medlemmar i Säffle och att det åtminstone 
finns en intresserad av att starta upp en partiförening och eventuellt ha en lista till 
kommunfullmäktige.’ 
 
Beslut: Att Elisabeth får i uppdrag att under juli månad åka ut och prata med, och hjälpa 
till att starta upp, en partiförening 
 

9. Ransäterdagarna 
Elisabeth rapporterade kring Ransäterdagarna där schemat är spikat utöver 
kulturevenemang som Bengt Berg tittar på.  
 
Beslut: Att Madeleine pratar med Ali Esbati kring underlag till hans del om 
arbetsmarknadspolitik 
Att Håkan pratar med Lena Olsson kring hennes del om landsbygdspolitik för att få den 
värmländska prägeln. 
Att ta en av de 10 annonser vi köpt i paketet inför valet och annonsera i ”trippeln” om 
vänsterpartiets dag inför Ransäter. 
Att Elisabeth gör ett facebookevenemang 
 

10. Toppnamnsträff 
Elisabeth informerade om att det kommit in 3 anmälningar till toppnamnsträffarna. 
 
Beslut: Att Elisabeth får i uppdrag att skicka ut 2-3 påminnelser. 
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Att Susanna får i uppdrag att fråga Daniel Brinader om han kan ta porträttbilder på 
toppnamnen under dagen. 
 

11. Övriga frågor 
Diskuterade politiska strategier i landstingsvalet. 
Elisabeth och Håkan gav på förslag att göra ett Ladiesroom för Värmland för att lyfta 
fram kvinnorna i partiet. 
 
Beslut: Att Elisabeth och Håkan får i uppdrag att kolla på det. 
 
 
 

12. Mötets avslutande  
 

 Ordförande 
 

 Madeleine Nyvall 
  
  

 Sekreterare 
 

 Elisabeth Björk 
 


