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Protokoll Verkställande utskott 26 november 

2015 

Vänsterpartiet Värmland  

Distriktsexpeditionen, 17.15–18.15. 

Närvarande: Madeleine Nyvall, Susanna Göransdotter, Elisabeth Björk 

Förhinder: Lennart Eriksson 

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 

a) Skrivelser 

82/2015 – Nyhetsbrev Värmland mot Kärnkraft 

83/2015 – Från centralt 

84/2015 – Nomineringsanmodan referensgrupp för utredning Nationell 

kvalitetsplan för äldreomsorg 

85/2015 – Vips nr. 12 

86/2015 – kommentar till Vänsterpartiet i Flamman 1 oktober/2015 

87/2015 – Från Kuba-förening 

88/2015 – Förfrågan om ”Röda Tråden” från Sabina Ostermark och Eva Grip 

89/2015 – Från Tostan 

90/2015 – Förfrågan från Vänsterpartiet Deje-Forshaga 

91/2015 – Insamling till Kobanê 

92/2015 – Nomineringsanmodan presstödsnämnden vid myndigheten för radio 

och tv 

93/2015 – Specialinformation till distrikten gällande kongressen 

94/2015 – Abdipriset 

95/2015 – Inbjudan Open-up 

96/2015 – Remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram 2017-2021 

97/2015 – Vips nr 13-2015 

98/2015 – Information om inlämnade nomineringar 

99/2015 – Vänsterpartiet begär hearing om gränskontroller 

100/2015 – Nomineringsanmodan referensgrupp till utredning om snabbare 

genomförande av omval m.m. 



 

 

101/2015 – Inbjudan från Föreningsarkiv Värmland 

 

Beslut  

att boka hotell kongressen för 6 person, skrivelse 93/2015 

att Skickar ut remissen till alla partiföreningar att de ska inkomma med sina 

synpunkter senast 7 januari, beslut kommer sedan att fattas på DS 16 

januari där en representant från varje partiförening kan delta, DS förslag 

kommer sedan att gå ut till alla partiföreningar innan det skickas in till 

Region Värmland, skrivelse 96/2015 

att avstå att nominera, skrivelse 100/2015 

att skicka till Sabina och Eva om föreningsarkivs fanor och standar, skrivelse 

101/2015 

att lägga övriga skrivelser till handlingarna  

 

b) Rapport 

Madeleine Nyvall berättade om sitt besök på Hammarö Partiförening. 

Susanna Göransdotter berättade om omplaceringen av pengar. 

Beslut att godkänna rapporterna 

Att Susanna återrapporterar till DS om placeringen av pengar 

4. 100-årsfirandet 

Påbörjade en diskussion om hur vi planerar kring 100-årsjubileum. 

Beslut  

att Madeleine Nyvall tar reda på mer om de centrala planerna för firandet och 

återkommer senare i planeringen 

5. DÅK 2016 

Diskussion om plats för DÅK 

Beslut  

att undersöka möjligheterna att vara i Storfors på DÅK:en 

6. Arrangemang 

Elisabeth informerade om kommande arrangemang. 

Beslut 

att undersöka möjlighet att ha banner på VF.se annars ha annons i 

lördagstidningen innan arrangemanget inför Jonas Sjöstedt 7/12 

att ha en Facebookannons kommande vecka för Jonas Sjöstedt 7/12 

att be karlstadsförening affischera inför Jonas Sjöstedt 7/12 

att beställa mat för 25 personer till Distriktsträffen 5/12 

  



 

 

 

7. Mötets avslutande 

 

 

Madeleine Nyvall avslutade mötet. 

Vid protokollet,    Ordförande 

 

 

________________________  ________________________ 

Elisabeth Björk    Madeleine Nyvall 

 


