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Plats och tid Partiexpeditionen 18.15-19.00 

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. Extraval 
Med anledning av att regeringen gått ut med att de den 29 december kommer att 
utlysa extra val den 22 mars diskuterades vilka förberedelser som kommer att behöva 
göras i distriktet.  
 
a) Valkonferens 

Det diskuterades hur vi agerar gällande valkonferens eller ej, och det kommer att 
komma rekommendationer från PS/VU inom kort. Om extra valkonferens ska 
hållas är den 25/1 som rekommenderas som datum. 

 
Beslut 
Att förbereda för en eventuell valkonferens 
Att föreslå DS att invänta PS/VUs rekommendationer och sedan följa dem 
 
b) Krismöte med partiföreningsordföranden 

Det diskuterades att det finns ett behov att få en helhetsbild och samma 
information i hela distriktet kallar VU alla partiföreningarnas ordföranden till ett 
krismöte. 
 

Beslut 
Att kalla ordföranden i partiföreningarna till ett krismöte den 13/12 kl 13.00 

 
 

c) Tjänstgöring ombudsman 
Behovet av en ombudsman förstärks under valrörelsen och nuvarande 
ombudsmans tjänstgöringsgrad bör därför höjas till 100% 
 
 

Beslut 
Att föreslå DS att höja ombudsmannens tjänstgöringsgrad till 100 % jan-mars 
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d) Finansiering extra valrörelse 
För att kunna finansiera en valrörelse till behöver distriktet ha mer pengar, i 
dagsläget finns det en valfond. 
 

Beslut 
Att föreslå DS att sälja av 200 000 kr av valfonden 
 
e) Söka pengar hos fackföreningar 

Håkan Olsson, partimedlem i Karlstads partiförening och ombudsman på ett 
fackförbund, har inkommit med förslaget att vi ska söka pengar hos fackförbund 
för att finansiera valrörelsen. 
 

Beslut 
Att föreslå DS att vi ska söka pengar hos fackförbunden 
 
f) ABF 

ABF har tidigare meddelat att vi kan få pengar för olika arrangemang vi gör, inför 
denna valrörelse bör vi använda oss av detta. 
 
 

Beslut 
Att ge ombudsmannen i uppdrag att kontakta Birgitta Gofeng på ABF och se hur och 
vad vi ska göra för att få pengar för arrangemang m.m. 
 
g) Valledning 

Inför kommande valrörelse behövs en valledning och dessa bör ta fram en  
valplanering och valbudget. 
 

Beslut 
Att föreslå DS att valledningen ska bestå av VU, Håkan Svenneling och Anne-Marie 
Wallouch ingå. 
Att ge valledningen i uppdrag att ta fram en valplanering och en valbudget. 
 
h) Extra DS 

Det behövs ett extra DS för att besluta i frågor gällande valet, eventuella 
valkonferenser m.m. 

 
Beslut 
Att på nästa DS 8 december ta fram ett datum för ett extra DS 

 
 

4. Mötets avslutande  

 Ordförande 
 

 Madeleine Nyvall 
  
  

 Sekreterare 
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 Elisabeth Björk 
 


