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Plats och tid Landstingshuset, 16.15-17.30 

Närvarande Ledamöter 

Madeleine Nyvall 
Susanna Göransdotter 
Anders Nilsson 
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 

Skrivelser 

79/2014 – Nomineringsanmodan referensgrupp till utredningen om översyn av det 

straffrättsliga skyddet för enskildas personliga integritet.  

Har diskuterats tidigare då nomineringstiden var tidigare än detta VU, då beslutat att 

inte nominera. 

80/2014 – Upphörande av fastighetsdomstolen 

Information från Landstinget i Värmland. Är noterat. 

81/2014 – Utbyte av Flamman?  

Förfrågan om vi kan bifoga prenumerationserbjudande om Flamman i samband med 

t.ex. DÅK-kallelse, vilket vi kan. 

82/2014 – Valärenden, Region Värmland 

Vidarebefordra dessa till distriktsordförande och valberedningens sammankallande. 

83/2014 – Nomineringsanmodan till 2014 års sexualbrottskommitté 

Föreslaget att nominera Rosanna Dinamarca. 

84/2014 – VIPS nr 16 

Påminna om några av punkterna i nästa styrelseutskick, och också påminna om Vips. 

Diskuterade Vänsterdagarna och att det kan vara aktuellt för landstingsgruppen. 

85/2014 – Temaområden 

Förslag från Hans-Åke Scherp för arbete med temagrupper i distriktet. 

 

Rapporter 

Elisabeth rapporterade från Eda där de på medlemsmöte bestämt vilken 

samarbetspartner de ska ha i kommunen. Diskuterade också grundutbildning för 

Vänsterpartiet i Eda. 
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Elisabeth rapporterade om besöket från Föreningsarkiv, de erbjuder att en person 

från dem kommer och hjälper till med vad som bör arkiveras och vad som kan 

slängas, beräknas ta en dag, kostnad inkl. arbetsgivaravgifter är 375 kr/h.  

 

Elisabeth rapporterade om hur det fungerar med praktikanten. 

 
Beslut 

Att bifoga erbjudande om prenumeration på Flamman med DÅK-kallelse (81/2014) 

Att vidarebefordra valärenden från Region Värmland (82/2014) 

Att nominera Rosanna Dinamarca till 2014 års sexualbrottskommité (83/2014) 

Att bjuda in Hans-Åke Scherp till ett VU för att diskutera framtida temagrupper 

(85/2014) 

Att Elisabeth kontaktar Vänsterpartiet i Eda och säga att vi vill hålla i en introduktion 

till Vänsterpartiets politik och be dem återkomma med ett datum. 

Att Elisabeth håller kontakten med Föreningsarkiv och att hon har mandat att köpa 

högst 2 dagars arbete. 

4. Dagordning till DS 2014-12-08 
Rapporter 
 Eftervalskonferens 
 Träff för kvinnopolitiskt ansvariga 
DÅK 
Mötesplan 
Ekonomisk rapport 
Val till regionuppdrag 
Diskussion ansvarsfördelning regiongrupp, landstingsgrupp och DS 
 
 

5. Mötets avslutande  

 Ordförande 
 

 Madeleine Nyvall 
  
  

 Sekreterare 
 

 Elisabeth Björk 
 


