
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

1(3) 

Vänsterpartiet 

Värmland 

Verkställande utskottet Sammanträdesdatum 

2015-06-03 

 

Plats och tid Distriktsexpeditionen, 17.15-18.45 

Närvarande Ledamöter 

Madeleine Nyvall 
Susanna Göransdotter 
Lennart Eriksson 

  
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 

Sammanträdesprotokoll, skrivelseträff 2015-04-28, skrivelser 29/2015-44/2015, se 

bilaga 1 

45/2015 – Spontanansökan 

Vi har inga lediga tjänster 

46/2015 –  Inbjudan Cause of death: Woman 

Noterat 

47/2015 – Information om nomineringar 

Noterat 

48/2015 – Inbjudan konferens om högerextremism 

Noterat 

49/2015 -  Påminnelse inbjudan konferens om högerextremism 

Noterat 

50/2015 – Vips 

Inga nomineringar 

51/2015  - Torsby om regionindelningsförslag 

Noterat 

 

Beslut 

Att meddela att vi inte har några lediga tjänster, skrivelse 45/2015 

4. Beslutsuppföljning 
För beslutslista, se bilaga 2. 
Diskuterade ny dator, indesign och utbildning, Ung Vänster på Putte i Parken, 
lokalöversyn, delegationsordning, planering hösten 2015. 
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Beslut 
Att köpa en PC från Dustin med tillhörande docka 
Att gå kurs hos folkuniversitet till en kostnad av 2700 kr 
Att köpa en årsprenumeration av InDesign och sedan utvärdera 
Att kontakta Ung Vänster och höra hur det går med Putte i Parken 
Att ombudsmannen får i uppdrag att se över hur Centrum för Mänskliga Rättigheter 
arbetar 
Att Madeleine Nyvall och Elisabeth Björk tillsammans med partiföreningen Karlstad 
och Ung Vänster ser över lokalen och eventuella åtgärder 
Att se över förslag till delegationsordning till hösten 
Att ha kassörs och ordförandeträff sent augusti, tidigt september, kollektivtrafikdagen 
sent september tidigt oktober, ha konferens om regionbildning i november om det 
finns tillräckligt med underlag och att ha konferens om inkludering och 
främlingsfientlighet i februari 
 

5. Mötesplan 
23 juni 17.00 
17 augusti 17.00 
8 september 17.00 
7 oktober 17.00 
3 november 17.00 
 
Beslut 
Att fastställa mötesplan för VU enligt ovan 
 

6. Fatta och Fatta Man 
Diskussion gällande att ha ett arrangemang tillsammans med t.ex. ABF och S, SSU, 
MP och Grön ungdom gällande samtyckeslagstiftning i regi av Fatta och Fatta Man. 
Ett öppet arrangemang t.ex. på arenan. 
 
Beslut 
Att ombudsmannen skickar ut en förfrågan till eventuella samarbetspartners och hör 
om det finns något intresse 
 

7. Ombudsmannens semester 
Ombudsmannen har ansökt om semester 5 juni, 8 juni och 10 juli – 23 augusti 
 
Beslut 
Att bevilja ombudsmannens semesteransökan 
 

8. Övriga frågor 
Madeleine Nyvall berättade om den träff för kvinnor i ledande positioner som kommer 
att vara i Karlstad i november. Distriktet har möjlighet att skicka 3 kvinnor och vi 
behöver komma fram till vilka det är. 
 
Diskussion om försäkring för självrisken när egen bil används i tjänst. 
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Madeleine berättade om Vänsterpartiet i siffror, Värmland har haft en 59 % 
medlemsökning sedan 2013. 
 
Beslut 
Att Madeleine Nyvall kollar upp försäkring för självrisk med partikansliet eller KFO 
 
 

9. Mötets avslutande  
Madeleine Nyvall avslutade mötet 
 

 Ordförande 
 

 Madeleine Nyvall 
  
  

 Sekreterare 
 

 Elisabeth Björk 
 


