
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 

1(3) 

Vänsterpartiet Värmland Verkställande utskottet Sammanträdesdatum 

2014-08-13 

 

Plats och tid Distriktsexpeditionen Karlstad kl. 17.45-19.20 

Närvarande Ledamöter 

Madeleine Nyvall 
Anders Nilsson 
Susanna Göransdotter 
 

Elisabeth Björk, ombudsman 
Håkan Svenneling, adjungerad 

 

   

1. Mötets öppnande 

 
2. Mötesformalia:  

Beslut 

Att välja Madeleine Nyvall till mötesordförande 

Att välja Elisabeth Björk till mötessekreterare 

Att fastställa dagordningen efter tillagda punkter 

 
3. Skrivelser och rapporter 

 
44/2014 – Utvärdering av kursen i antirasistisk argumentation. 

Beslut: Att Madeleine Nyvall tar hand om denna. 

42/2014 – Inbjudan till kurs i ”skaffa superstruktur” 

Är noterat. 

 

43/2014 – Erbjudande om att sponsra ett event. 

Är noterat. Ingen åtgärd. 

Inga rapporter 

4. Personalfrågor 
Diskuterade den arbetslista som Elisabeth har tagit fram. 
Diskuterade Lisa Rasmusens tjänstledighet. 
Anders Nilsson påminde om partistöd för ungdomsförbund. 
Diskuterade ny kontorsstol till Elisabeth och en till Ung Vänster som ersättning för 
kontorsstolen som slängdes vid rensning 
 
Beslut:  
Att arbeta utifrån den lista Elisabeth tagit fram 
Att skicka en blomma till Lisa Rasmusen 
Att påminna Ung Vänster om att söka pengar 
Att kolla på kontorsstolar 
 

5. Material 
Diskuterade materialbeställningar. 
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Diskuterade eget producerade materialet, landstingets Rött och Blått och kostnader för 
partiföreningar att trycka material själva på expen 
 
Beslut: Att ombudsmännen ombesörjer att material köps in enligt, 3000 ex ”inte till 
salu”, 200 ”valplattform”, 1000 ex ”På lätt svenska och tolv andra språk”, 300 ex 
”Välfärdsvinster” 
Att Madeleine och Anders ansvarar för rött och blått 
Att kolla på möjligheten och kostnaden för att trycka upp egna affischer för Riksdag och 
Landsting med bilder på kandidater 
Att ta fram en schablonkostnad för när partiföreningarna trycker själva 
 

6. Valvaka 
Diskuterade olika förslag för valvaka 
 
Beslut: Att David, Elisabeth och Madeleine blir en valvakegrupp och arbetar vidare med 
det 
 

7. Tjänstledighet 
Diskuterade kostnaderna för Håkan Svennelings tjänstledighet under EU-valet och hur 
mycket som nu finns kvar. 
 
Beslut: Att Håkan Svenneling och Susanna Göransdotter gör en uppföljning på hur 
mycket som finns kvar inför höstens val 
 
 

8. Valturné Landstinget 
Anders Nilsson föredrog landstingsplaneringen. David föreslog att utöver 
Vårdcentraler bjuda in sig till brukar- och anhörigföreningar. 
Anders Nilsson gav i uppdrag till ombudsmännen att hjälpa till med frukost. 
 
Beslut 
Att ombudsmännen hjälper till med frukost till Anders Nilsson turné 
 

9. Valplanering 
Håkan Svenneling föredrog riksdagsplaneringen. 
Diskuterade centrala valturnén och kostnad för Göran Samuelsson och Anna Månssons 
deltagande 
Diskuterade Jonas Sjöstedts besök nu när universitetet inte kunde ta emot 
 
Beslut 
Att erbjuda Göran Samuelsson 5000kr 
Att Elisabeth tar kontakt med Anna Månsson gällande hennes medverkan 
Att ge ombudsmännen i uppdrag att kolla på gymnasieskolor i ordning Sundsta, Nobel, 
Älvkullen, Tingvalla, för att se om Sjöstedt kan komma dit 
 

10. Annonsering 
Annonseringskampanjen i VF gicks igenom, förslag till annonser och banner på VF.se 
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Beslut 
Att Elisabeth kollar upp vilken hjälp VF kan erbjuda med Banner 
 

11. Svenskarnas Parti 
Diskuterade hur vi hanterar Svenskarnas partis närvaro i Karlstad och länet och den 
eventuella hotbild de utgör mot oss. 
 
Beslut 
Att kolla upp möjligheterna för att anordna något större antirasistiskt evenemang 
tillsammans med andra partier, föreningar och fackförbund 
 

12. Fördelning av arbetsuppgifter 
Diskuterade fördelning av arbetsuppgifter mellan ombudsmännen. 
 
Beslut 
Att ombudsmännen själva ombesörjer arbetsfördelning och meddelar om problem 
uppstår 
 

13. Nya partiföreningar och lista i Säffle 
Distriktsstyrelsen måste godkänna nya partiföreningar så som Eda och kommande Säffle. 
VU har per capsulam beslutat kring att godkänna Listan till kommunfullmäktige i Säffle. 
 
Beslut 
Att föreslå DS att godkänna Eda partiförening 
Att protokollföra beslut om godkännande av Lista till kommunfullmäktige i Säffle 
 

14. Övrigt 
Håkan Svenneling presenterade Kvinnokraft i Värmland som snart kommer att lanseras. 
 
Inga beslut 
 

15. Mötets avslutande  

 Ordförande 
 

 Madeleine Nyvall 
  
  

 Sekreterare 
 

 Elisabeth Björk 
 


