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Plats och tid Distriktsexpeditionen, 10.00-12.50 

Närvarande Ledamöter 

Madeleine Nyvall Anders Nilsson, adj, t.o.m. pkt 3 
Susanna Göransdotter Lillemor Larsson, adj, t.o.m. pkt 3 
Hans-Åke Scherp My Funcke, adj, t.o.m. pkt 3 
Mattias Forsberg Anders Hammarström, adj, t.o.m. pkt 3 
Anne-Marie Wallouch t.o.m. pkt 5 Tellervo Zetterberg, adj, t.o.m. pkt 3 
Lennart Eriksson  
Carin Bengtsson Elisabeth Björk, ombudsman 
Magnus Wallengren  

Luz Martinez Anmält frånvaro: Parvane Assadbegli 

Håkan Svenneling Nicklas Backelin 

 Ej anmält frånvaro: Christel Iversen 
 

  

 
1. Mötets öppnande 

 
2. Formalia 

Madeleine Nyvall valdes till ordförande  
Elisabeth Björk valdes till sekreterare 
Susanna Göransdotter valdes till justerare 
Dagordningen godkändes efter att punkt 3, rapporter, och punkt 4, 
Regionbildningsfrågan, bytt plats 

 
3. Regionbildningsfrågan 

Madeleine Nyvall, som varit representant i  regionbildningskommittén i Värmland, 
föredrog läget i regionbildningsfrågan, från ansvarskommitténs rapport till idag. Nu 
har det kommit ett förslag på att börja en process där en ser på möjligheten att bilda 
en egen region. Det fördes en diskussion tillsammans med representanter från olika 
partiföreningar om vad Vänsterpartiet anser om det. Se bilaga. 
 
Beslut 
Att Vänsterpartiet är positiva till att starta processen med att se över möjligheten att 
bilda egen region, men att vi därmed inte förbinder oss till någon åsikt i framtiden 
gällande hur detta ska organiseras eller vilka frågor som ryms däri. 
Att Vänsterpartiet anser att man redan från början bör se över hur styrning och 
finansiering av kollektivtrafiken ser ut och kan se ut. 
Att i höst, när mer information framkommit, arrangera en konferens i frågan. 
Att skicka ut information om vad som beslutats och diskuterats till alla partiföreningar. 
 

4. Rapporter 
a. Partistyrelsen 
Madeleine Nyvall berättade kort var som var aktuellt i partistyrelsen i dagsläget. 
b. Riksdagen 
Håkan Svenneling berättade kort om sitt arbete i riksdagen och hans mini-
värmlandsturné som han nyligen genomfört 
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c. Region Värmland 
Anne-Marie Wallouch berättade om läget i regionen. 
d. Landstinget 
Madeleine Nyvall och Susanna Göransdotter berättade om läget i landstinget. 
e. Årjäng 
Håkan berättade om läget i partiföreningen i Årjäng där det till årsmötet kommit in 
en motion om nedläggning. Den blev avslagen och partiföreningen ser nu över 
hur det fortsatta arbetet ska fungera. Jonas Sjöstedt kommer till Årjäng den 7 
september och förhoppning är att det ska locka nya medlemmar. 
f. Hammarö 
De ska nu ta emot nyanlända och detta var alla partier utom SD överens om. 
g. Tantpatrullen 
Tantpatrullen har ni kommit igång i Värmland, hade premiär på Sunnemârten i 
början av maj. 
h. Säffle 
Luz berättade att Säffle Pride kommer att vara den 25 juli. 

 
Inga beslut 
  
 

5. Mötesplan 
Mötesplansförslag 
26 augusti, Fika 17.30, start 18.00 
26 september, Fika 9.30, start 10.00 
11 november, Fika 17.30, start 18.00 
 
Beslut 
Att fastställa mötesplanen 
 

6. Sommarstängt expen 
Distriktsexpeditionen stängd mellan 10 juli-23 augusti 
 

7. Studieansvarig 
Mattias Forsberg anmälde intresse att jämte Hans-Åke Scherp vara studieansvarig 
 
Beslut 
Att utse Mattias Forsberg till studieansvarig jämte Hans-Åke Scherp 
 

8. Genomgång av verksamhetsplan 
Verksamhetsplanen gicks igenom punkt för punkt och ansvarsområden delades ut. 
 
Beslut 
Att VU ser över delegeringsordning mellan DS och VU 
Att VU tar fram ett förslag på arbetsordning mellan landstinget, regionen och 
distriktsstyrelsen till nästa DS 
Att tipsa partiföreningarna om sådant som hänt och ska hända för att ge inspiration till 
utåtriktade aktiviteter 
Att VU hanterar frågan om tillgänglighetsanpassning 
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Att studieansvariga tar ansvar för att se till att det blir grundutbildningar i vår politik 
och styrelsearbete 
Att ombudsmannen påminner om partiets centrala utbildningssatsningar 
Att studieansvariga verkar för att studier hålls på distriktsnivå och partiföreningsnivå 
Att VU tar fram förslag för träffen om inkludering och främlingsfientlighet 
 

9. Övrigt 
Inga övriga frågor 
 

10. Mötets avslutande 
Madeleine Nyvall avslutade mötet 
 
 

 

 Ordförande 

 

 Madeleine Nyvall 

  

  

 Sekreterare 

 

 Elisabeth Björk 

  

 Justerare 

 

 Susanna Göransdotter 

 


