
 

Protokoll Verkställande utskott 7 oktober 2015 

Vänsterpartiet Värmland  

Distriktsexpeditionen, 17.00–18.05 

Närvarande: Madeleine Nyvall, Susanna Göransdotter, Lennart Eriksson 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 

 

3. Skrivelser och rapport 

73/2015 – Angående kampanjbesök i distriktet vecka 44 - noterad  

74/2015 – VIPS nr 11 2015  

75/2015 – Angående kampanjbesök i distriktet vecka 44 - noterad 

76/2015 – Nominera till Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges 

Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB  

77/2015 – Öppet brev till Vänsterpartiet och Ung Vänster från kommunistiska 

partiet – noterat 

78/2015 – Nominera till Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden – ingen 

nominering 

79/2015 – Nyhetsbrev Värmland mot kärnkraft - noterad 

80/2015 – ABF halvårsmöte 

81/2015 – Inbjudan Momenta 

Beslut  

att skicka ut underlag för strategidokument inför DS 11 november till DS, 

skrivelse 74/2015 

att bjuda in övriga intressenter från partiföreningarna till diskussion om 

strategidokumentet, skrivelse 74/2015 

att Madeleine och Elisabeth gör en mötesplanering för DS med hänsyn till 

DÅK och Kongress, skrivelse 74/2015 

att inte nominera någon till Nominera till Förvaltningsstiftelsen för Sveriges 

Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB, 76/2015 



 

att inte nominera till Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, 78/2015 

att tillfråga studieansvariga om de vill vara ombud till ABF:s årsmöte, Hans-

Åke och Mattias i andra hand, skrivelse 80/2017 

att inte delta i Momentas kampanj, skrivelse 81/2015 

 

4. ABF 

Elisabeth rapporterade från möte med ABF. 

 

Beslut att godkänna rapporten 

 

5. Kongress och DÅK 

Diskussion om arbetet inför kongress. 

Beslut  

att föreslå för DS att vi lägger DÅK så att vi kan genomföra ombudsval till 

kongressen på DÅK:en 

att föreslå för DS att valförfarandet är likadant som tidigare, dvs att det väljs 

genom strykning av valberedningens namnförslag 

 

6. Fatta 

Elisabeth redogjorde för det som skett i arbetsgruppen, Grön Ungdom deltog. 

Beslut  

att vi står bakom förslaget att bjuda in F! och Unga Feminister 

att föreslå att det erbjuds feministiskt självförsvar efter arrangemanget 

 

7. Valberedning 

Diskussion om möjligheten att göra ett fyllnadsval på grund av att Tina Wallin 

Ohlsson har valt att avsäga sitt uppdrag i valberedningen. 

 

Beslut  

att det inte är möjligt att göra ett fyllnadsval 

att ombudsmannen ställer upp med administrativt stöd till valberedningen i 

kommande arbete 

 

8. Övriga frågor 

En kortare diskussion om läget i landstinget. 

Lennart Eriksson bjöd in Madeleine Nyvall till Hammarö. 

 

Inga beslut 

 



 

9. Mötets avslutande 

Madeleine Nyvall avslutade mötet. 

 

Vid protokollet,     

________________________  ________________________ 

Elisabeth Björk    Madeleine Nyvall, ordförande 

 


