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Plats och tid Distriktsexpeditionen Karlstad kl. 18.00-19.30 

Närvarande Ledamöter 

Madeleine Nyvall 
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 

 
3. Skrivelser och rapporter 

 
52/2014 – Inbjudan Hållbart resande i Värmland 

53/2014 – Distriktsträff 6-7 oktober 

 

54/2014 – Uppmaning från bättrekött.nu 

Är åtgärdat  

55/2014 – VIPS 12-2014 

 

Beslut:  

Att vidarebefordra inbjudan om hållbart resande till Anders Nilsson som sitter i 

kollektivtrafiknämnden, skrivelse 52/2014 

Att Madeleine och Elisabeth åker på distriktsträff och att informationen också 

vidarebefordras till Parvane Assadbegli, politisk sekreterare i Karlstad, skrivelse 

53/2014 

Att tillfråga Andreas Eriksson om QX, skrivelse 54/2014 

Att påminna partiföreningarna om att kalla till föreningsmöte 17 september i 

styrelseutskick 

4. Extra DS 
Diskuterade den mötestid som finns för ett eventuellt extra DS. 
 
Beslut:  
Att inte ha DS 8 september och skicka ut information till DS om det. 
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5. Frukostutdelning 10 september 

Diskuterade praktiska frågor kring frukostutdelning till resenärer och andra arbetare 10 
september. 
 
Beslut:  
Att beställa 200 frallor, något fler frukter och något fler festis 
Att det ska finnas frukostutdelning såväl i valstugan som vid stationen och att det vid 
valstugan ska finnas kaffe 
 

6. Valplanering 
Diskuterade kandidatbesök och övriga aktiviteter i olika partiföreningar 
Diskuterade valvakans planering 
Diskuterade ABFs mångfaldsdag och ekonomiskt bistånd dit 
 
Beslut:  
Att en eller båda ombudsmännen åker till Eda den 12 september om det önskas av 
partiföreningen 
Att Susanna eller Madeleine kan skänka upp till 5000 kr beroende på vilken summa som 
behövs till ABFs mångfaldsdag 
 

7. Styrelseutskick 
Diskuterade vilken information som ska skickas ut till styrelserna imorgon fredag. 
 
Beslut: 
Att skicka information om efterlysning av bilder från valrörelserna, påminnelse om 
medlemsmöte 17 september och att informera om materialläget på expen. 
 

8. Övriga frågor 
Håkan Svenneling lyfta frågan om att betala för marknadsföring på facebook och om det 
finns pengar till detta. 
 
Beslut 
Att Håkan Svenneling tillsammans med ombudsmännen ombesörjer eventuella 
facebookmarkandsföring 
 

9. Mötets avslutande  

 Ordförande 
 

 Madeleine Nyvall 
  
  

 Sekreterare 
 

 Elisabeth Björk 
 


