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Plats och tid Distriktsexpeditionen, 10.00-12.45 

Närvarande Ledamöter 

Madeleine Nyvall Elisabeth Björk, ombudsman 

Susanna Göransdotter 
Henning Ewald, adjungerad Ung 
Vänster 

Hans-Åke Scherp  
Carin Bengtsson Anmält frånvaro:  
Mattias Forsberg Anne-Marie Wallouch 
Lennart Eriksson Håkan Svenneling 
Magnus Wallengren Nicklas Backelin 
Parvane Assadbegli Frånvarande ej anmält: 
 Luz Martinez 
 Christel Iversen 

  
 

  

 
1. Mötets öppnande 

 
2. Formalia 

Madeleine Nyvall valdes till ordförande  
Elisabeth Björk valdes till sekreterare 
Parvane Assadbegli valdes till justerare 
Dagordningen godkändes 
VU-protokoll från 2015-03-11 lades till handlingarna 

 
3. Rapporter 

a. Partistyrelsen 
Madeleine Nyvall rapporterade från PS och berättade att de bl.a. antagit en 
verksamhetsplan för året, diskuterat hur vi hanterar hot och våld mot 
förtroendevalda och gått igenom en valutvärdering. 
b. Landstinget 
Madeleine Nyvall och Susanna Göransdotter rapporterade från Landstinget. 
Diskussion gällande förhållning gentemot SD när de t.ex. som nu lagt en 
interpellation om kvinnlig omskärelse liknande den motion vi antog på 
distriktsårskonferensen. 
c. Ung Vänster 
Henning Ewald berättade om läget just nu i Ung Vänster i Karlstad och Värmland. 

 
Inga beslut 
  

4. Differentierade kongresser 
Susanna Göransdotter och Elisabeth presenterade det underlag som skickats ut 
gällande förslaget om differentierade kongresser. 
 
Beslut 
Att Vänsterpartiet Värmland är positiva till differentierade kongresser. 
Att Vänsterpartiet Värmland anser att PS storlek ska vara som den är idag. 
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Att mandatperioden för PS bör fortsätta vara 2-årig, och att valförfarande som stärker 
valberedningens förslag. 
Att Vänsterpartiet i Värmland anser att arbetsformerna för allmänna frågor eventuellt 
behöver effektiviseras. 
 

5. Rutiner för betalkort 
Susanna Göransdotter presenterade ett förslag till ekonomisk arbets- och 
delegationsordning, se bilaga 1. 
 
Beslut 
Att fastställa den ekonomiska arbets- och delegationsordningen och skicka den till 
revisorerna 
 

6. Val 
a) Vice ordförande 

Nominerade: Susanna Göransdotter 
b) Kassör 

Nominerade: Susanna Göransdotter 
c) VU 

Nominerade utöver ordförande: Anne-Marie Wallouch (tackat nej) Susanna 
Göransdotter och Lennart Eriksson 

d) Politikansvariga 
Uppdragsbeskrivning för politikansvariga presenterades, se bilaga 2. 
Nominerade: Fackligt-politiskt ansvariga: Lennart Eriksson och Parvane 
Assadbegli,  
Studieansvarig: Hans-Åke Scherp +1 vakant,  
Kvinnopolitiskt ansvarig: Carin Bengtsson och Susanna Göransdotter 

e) Firmatecknare 
Nominerade: Susanna Göransdotter och Madeleine Nyvall 
 
Beslut 
Att välja Susanna Göransdotter till vice ordförande 
Att välja Susanna Göransdotter till kassör 
Att VU ska bestå av Susanna Göransdotter och Lennart Eriksson utöver 
ordförande  
Att utse Lennart Eriksson och Parvane Assadbegli till fackligt-politiskt ansvariga, 
Att utse Hans-Åke Scherp till studieansvarig och att en plats är vakant och utses 
på ett senare DS 
Att utse Carin Bengtsson och Susanna Göransdotter till kvinnopolitiskt ansvariga 
Att fastställa uppdragsbeskrivningarna för politikansvariga 
Att Madeleine Nyvall, personnummer 860817-6205, och Susanna Göransdotter, 
personnummer 870329-6221,kvarstår som firmatecknare och att de tecknar var 
för sig. 
 

7. Personalfrågor 
a) Tillsvidareanställning av ombudsman 
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Madeleine Nyvall presenterade förslag gällande att tillsvidareanställa ombudsman 
Elisabeth Björk på 80 %, varav 20 % är finansierade av landstingsgruppen och 
vigda åt landstingspolitiska frågor. 

b) Delegering av arbetsgivaransvar 
Diskussion gällande vilka som ska ha arbetsgivaransvar 

c) Kurs i InDesign 
Diskussion gällande att ombudsmannen skulle behöva gå en kurs i InDesign samt 
köpa in programmet, för att kunna göra t.ex. annonser m.m. 
 

Beslut 
Att tillsvidareanställa ombudsmannen och att Madeleine Nyvall får i uppdrag att 
diskutera anställning med landstingsrådet och facket först för att fastställa 
arbetsfördelning och anställningsvillkor 
Att delegera arbetsgivaransvaret till ordförande Madeleine Nyvall och vice ordförande 
Susanna Göransdotter 
Att VU får i uppdrag att ta fram kostnadsförslag gällande kurs och inköp av InDesign 

 
8. Inköp av bärbar dator 

Diskussion gällande behov av en ny dator till ombudsmannen, helst bärbar då arbetet 
innebär att vara ute i t.ex. partiföreningar och på möten där en dator är behövligt. 
 
Beslut 
Att ge VU i uppdrag att köpa en dator för maximalt 15 000 kr 
 

9. Hyra av buss till Vänsterdagarna 
Förslag från Pekka Perna att distriktet hyr en buss till Vänsterdagarna. 
 
Beslut 
Att avslå förslaget och rekommendera att vi åker samma tåg istället 
 

10. Mötesplan 
Diskussion gällande mötesplan för DS 2015-2016 
 
Beslut 
Att nästa möte blir 30/5 på distriktsexpeditionen, Fikaansvariga är Parvane och 
Lennart 
Att VU gör ett förslag till mötesplan och skickar ut till resten av DS på remiss 
 

11. Övrigt 
Henning Ewald från Ung Vänster hade en förfrågan om medfinansiering från DS 
gällande Putte i Parken där Ung Vänster planerar att delta. De hade ännu inte kommit 
så långt i planeringen utan återkommer, frågan lämnades till VU. 
Parvane lyfte frågan från Karlstad gällande vad vi ska göra med lokalen, om vi ska 
snygga upp den eller om vi ska flytta. Enligt distriktets verksamhetsplan ska en 
lokalöversyn göras under 2015. 
Elisabeth Björk lyfte en fråga från Anne-Marie Wallouch gällande vårt medlemskap i 
Centrum för Mänskliga Rättigheter i Värmland och om vi måste ha en styrelseplats 
eller om hon kan avsäga sig sitt uppdrag. 
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Beslut 
Att VU och Ung Vänster har fortsatt gällande Putte i Parken. 
Att VU diskuterar förändringar av lokalen med övriga hyresgäster, V Karlstad och Ung 
Vänster 
Att Anne-Marie Wallouch inte behöver sitta i styrelsen för Centrum för Mänskliga 
rättigheter i Värmland 
Att göra en uppföljning på verksamheten i Centrum för Mänskliga Rättigheter i 
Värmland och se om det är en verksamhet vi vill stödja 
 

12. Mötets avslutande 
Madeleine Nyvall avslutade mötet  
 

 Ordförande 

 

 Madeleine Nyvall 

  

  

 Sekreterare 

 

 Elisabeth Björk 

  

 Justerare 

 

 Parvane Assadbegli 

 



Ekonomisk arbets- och delegeringsordning 

Fastställd av distriktsstyrelsen för Vänsterpartiet Värmland 2015-04-19 

Distriktsstyrelsen (DS) förvaltar Vänsterpartiet Värmlands kapital mellan årskonferenser och 

fattar ekonomiska beslut i linje med budgetbeslut på årskonferensen samt för att möjliggöra 

ambitionsnivån i verksamhetsplan och andra styrdokument. 

1. Verkställande utskottet (VU) har rätt att fatta enskilda ekonomiska beslut om 

maximalt 5 000 kr, dock maximalt 25 000 kr totalt mellan två 

distriktsstyrelsesammanträden.  

2. Vid beslut om annonsering får VU fatta beslut om maximalt 25 000 kr.  

3. DS har möjlighet att fatta ekonomiska beslut per capsulam om maximalt 10 000 kr. 

4. Ombudsman har rätt att fatta beslut om enskilda inköp om upp till 2 500 kr, dock 

maximalt 5 000 kr mellan två VU. 

5. Ordförande har rätt att fatta beslut om enskilda inköp om upp till 2 500 kr, dock 

maximalt 5 000 kr mellan två VU. 

Kreditkort 

1. Kreditkort i Vänsterpartiet Värmlands namn ansvarar ombudsman för. 

2. Samtliga inköp med kreditkort ska vara styrkta med kvitto eller verifikation. 

3. Kassören i DS ansvarar för att kontrollera fakturan och kvittona för varje 

månadsanvändning med kreditkortet.  

 



Politikansvariga  Vänsterpartiet Värmland 

 

Fastställd av distriktsstyrelsen för Vänsterpartiet Värmland 2015-04-19 

 

Alla 

 Delta vid Central träffar och arrangemang inom området 

 Vara extra uppmärksam på central information inom området 

 

Fackligt-Politiskt ansvariga 

 Bevaka de fackliga frågorna inom länet 

 Initiera länsgemensam facklig träff 

 Inventera det fackliga engagemanget i länet 

 

Kvinnopolitiskt ansvariga 

 Internfeministisk översyn 

 Kvinnonätverket 

 Särskilt ansvar för studier riktade till kvinnor 

 

Studieansvariga 

 Vänsterskolan och andra centrala utbildningssatsningar 

 Inventera behovet av studier i partiföreningarna 

 Entusiasmera partiföreningars studiearbete och samarbete partiföreningar emellan 

 


