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Plats och tid Distriktsexpeditionen 
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 

52/2015 – Nominering till kommittén för översyn av målet för den offentliga 
sektorns finansiella sparande. Noterat 
53/2015 – Inbjudan till Vänsterpartiet Munkfors sommaravslutning 
54/2015 – Inbjudan till utbildning om flyktingar 
55/2015 – Inbjudan distriktsträff 
 
Rapporter från ombudsmannen 
CMRiV – De kommer att göra en verksamhetsplan under 2015 för 2016 som 
beslutas på nästa årsmöte, och då kommer det eventuellt att innebära ett större 
projekt. 
Fatta -  Grön Ungdom har svarat att de är med, ABF är kontaktade men har inte 
återkommit. 
FöretagsDelen – Vi har fått en beställning som är falsk. Ombudsmannen har 
varit i kontakt med polisen som rekommenderar att skicka fakturan åter och 
bestrida fakturan, samt polisanmäla om det skulle komma en sådan. 
Jonas Sjöstedt – Planeringen för Jonas Sjöstedts besök 7 september flyter på. 
Lokalen – Vi har fått nya fönster och ombudsmannen har varit i kontakt med 
hyresvärden om brandvarnare och pratat om att vi ska ha ett möte under 
hösten. 
 
Rapporter från Madeleine Nyvall  
Har haft kontakt med Handels gällande tillsvidareanställning, ska skriva ett avtal 
denna vecka. 
Varit en träff med regionbildningskommittén, alla partier var positiva till att 
påbörja processen. 
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Beslut 
Att ombudsmannen kan åka till Vänsterpartiet Munkfors sommaravslutning om hon 
så önskar. 
Att avvakta gällande utbildning om flyktingar 
Att Madeleine Nyvall och Elisabeth Björk får åka på distriktsträffen, och att 
Madeleine får ersättning för förlorad arbetsförtjänst och att vidarebefordra 
informationen till Parvane Assadbegli. 
Att vänta till nästa årsmöte hos CMRiV och se vad de vill göra med verksamheten, 
men vi avvaktar med att nominera till styrelseuppdrag i föreningen 

 

4. Sommarplanering 
Ska göras under sommaren: 
Förslag på delegationsordning innan DS 26/8 
Skicka ut kallelse till DS 
Jonas Sjöstedt – göra reklam i sociala medier och göra ett facebookevent. 
 
Innan semester 
Ombudsmannen skickar ut ett medlemsutskick. 
Rensar förrådet gå igenom banderoller m.m. 
Förbereda kallelser i utkorgen. 
 
Beslut 
Att sommarplaneringen ser ut som ovan och att ombudsmannen förbereder underlag 
inför det som ska göras under hennes semester 
 

5. Ung Vänster på Putte i Parken 
Jonathan från Ung Vänster var inne och berättade lite om hur det går med 
planeringen för Putte i Parken. 
 
Inga beslut 
 

6. Övriga frågor 
 
Ombudsmannen frågade om blodgivning på arbetstid. 
 
Beslut 
Att ombudsmannen kollar i kollektivavtalet vad som står 
 

7. Mötets avslutande  
 
 Ordförande 

 

 Madeleine Nyvall 
  
  

 Sekreterare 
 

 Elisabeth Björk 
 


