
 

Protokoll Verkställande utskott 8 september 

2015 

Vänsterpartiet Värmland  

Distriktsexpeditionen, 17.00–18.45. 

Närvarande: Madeleine Nyvall, Lennart Eriksson, Susanna Göransdotter och 

Elisabeth Björk, ombudsman 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Madeleine Nyvall hälsade alla välkomna och öppnade mötet 

2. Mötesformalia 

a) Val av mötesfunktionärer 

Beslut att välja Madeleine Nyvall till mötesordförande 

 att välja Elisabeth Björk till sekreterare 

  

b) Fastställande av dagordning 

Beslut att fastställa förslaget till dagordning med gjorda ändringar 

3. Skrivelser och rapporter 

55/2015 Distriktsträff - Noterad 

56/2015 Regional kvinnonätverksträff – 3 deltagare från Värmland 

57/2015 Information om dödsfall - Noterat 

58/2015 VIPS – till handlingarna 

59/2015 Kampanjvecka v.44 - Noterat 

60/2015 Utbildningsinbjudan - Noterad 

61/2015 Vänsterpartiet Karlstad om Värmland Pride – tidigare behandlat 

62/2015 Information hedersdebatt - noterat 

63/2015 Kampanjvecka v.44 – Riksdagsledamotsbesök 

64/2015 Svensk kollektivtrafik – revisorsersättare, rapporterat  

65/2015 Vips nr 10 – Noterat 

66/2015 ABF medlemsavgift 2015 – Baserat på medlemsantal 

67/2015 Kan ni hjälpa Showan – Bidrag till bok 

68/2015 Tina Wallin-Olsson – Avsagt sig uppdrag i valberedningen 

69/2015 Gert Raiml – Förfrågan från Gert 

70/2015 Årsmöte Värmland mot Kärnkraft - noterat 

71/2015 Partistyrelsens beslut om konkurrerande parti – information 

72/2015 Vänsterpartiet Malmö – Refugees welcome insamling 

 

Beslut 

Att ombudsmannen tillfrågar Anne-Marie Wallouch, Lillemor Larsson och 

Parvane Assadbegli om de vill delta i den regional kvinnonätverksträffen och att 



 

Susanna och Ulla Mortensen är reserver. 

Att distriktet betalar kostnaden för deltagandet i den regionala 

kvinnonätverksträffen. 

Att vi funderar vidare på om vi har några bra förslag för kampanjveckan, annars 

väljer vi att fokusera på de saker vi har. 

Att ombudsmannen rapporterar antalet medlemmar till ABF och betalar in 

medlemsavgiften. 

Att inte bidra med pengar till boken om Showan 

Att ombudsmannen kollar vidare angående Gerts förfrågan om t-shirtar 

Att ombudsmannen skickar vidare informationen om partistyrelsens beslut om 

konkurrerande parti till övriga VU. 

Att vi skänker 1000 kr till Vänsterpartiet Malmös arbete för flyktingar, 

ombudsmannen ombesörjer. 

a) Rapport ombudsman 

Lokalrapport – Ombudsmannen har varit i kontakt med hyresvärden och vi 

kommer ha ett framtida möte angående renoveringar och 

tillgänglighetsanpassning. 

Vilande partiförening – Informationen som samlats in från centralt förs vidare 

till Årjäng. 

Nätverk anställda – Det är uppstartat och verkar bli bra. 

Runtringning – Ombudsmannen kommer att ringa runt till alla partiföreningar, 

tar med sig frågan om koll på de nya partistödsreglerna och kollar hur det är i 

partiföreningen och hur arbetet går.  

Beslut att godkänna rapporten 

 

b) Rapport partiföreningar 

Ombudsmannen rapporterade från kontakter med partiföreningar. 

 

Beslut  

Att godkänna rapporten 

 

4. Fatta-arrangemang 

Ombudsmannen fortsätter att arbeta med det. Madeleine Nyvall föreslog en 

diskussionspanel. 

Inga beslut  

5. Delegation LST/RV/DS 

Förslag på delegationsordning, se bilaga 1. 

Beslut  

Att lägga fram förslagen för landstinget och regionen efter korrektur. 

 

6. Höstens planering  

Det har inte hänt så mycket gällande regionbildningen ännu. 



 

Beslut  

Att Madeleine kollar vidare om det rört på sig i regionfrågan, om inte så 

informerar vi om att träffen blir senare. 

Att se över möjligheten att ha träff om inkludering och främlingsfientlighet i 

november månad 

Att uppdra åt Madeleine och Elisabeth att planera in en ordförande träff 

Att uppdra åt Håkan Svenneling att ha en landsbygdsträff, förslagsvis i 

Munkfors 

7. Återuppta frågan om Rädda barnen 

Ombudsmannen tog upp möjligheten att åka på utbildningen. 

Beslut  

Att ombudsmannen får åka på utbildning 

Att skicka utbildningsinbjudan i nästa utskick 

 

8. Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

 

9. Mötets avslutande 

Madeleine Nyvall avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet,    Ordförande 

 

________________________  ________________________ 

Elisabeth Björk    Madeleine Nyvall 

 

    

 

  



 

Bilaga 1: xxxxxxxx 

 


