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Protokoll nr 1 Verkställande utskott  

13 januari 2016 

Vänsterpartiet Värmland  

Distriktsexpeditionen, 16.55-18.55 

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 

109/2015 – VIPS nr 15 

110/2015 – Inbjudan medverkan i politikerutfrågningen ”äldrepolitik mellan 

valen” 

1/2016 – Jafar Hassanpour, för kännedom 

2/2016 – Inbjudan arkivcentrum Värmland – noterat 

3/2016 – Marcus Zingmark – Motion för ställningstagande inför kongress 2016 

Beslut att lyfta skrivelse 3/2016 på nästkommande DS och föreslå att vi inte 

ställer oss bakom motionen 

b) Rapport 

Elisabeth lämnade rapport från Forshaga årsmöte 

Elisabeth rapporterade gällande fönsterlås, lokalen och internet 

Elisabeth eftersökte kompledigt 13-18 maj 

Beslut att godkänna rapporten 

Att undersöka hur vi installerar fönsterlås 

Att Elisabeth ska undersöka möjligheterna till att uppgradera internet och få ett 

modem m.m. 

Att Elisabeth beviljas kompledigt 13-18 maj 

4. Kongressmotioner 

Genomgång av inkomna kongressmotioner 



 

 

VU föreslår att distriktsstyrelsen inte ställer sig bakom motionen ”samhällets 

värderingar påverkar konsumtionsmönstren” (bilaga1) men att vi svarar 

motionären att vi förstår motionens intention. 

VU föreslår distriktsstyrelsen att ställa sig bakom motionen ”Större fokus på 

cirkulär ekonomi” (bilaga2) 

VU föreslår att distriktsstyrelsen ställer sig motionen ”poängtera forskningens 

betydelse i det Ekologiskt/ekonomiska punktprogrammet” (bilaga3) 

VU föreslår att distriktsstyrelsen ställer sig bakom motionen ”Gångtrafikanterna 

har central betydelse i omställningen till hållbara transporter” (bilaga4) 

VU föreslår att distriktsstyrelsen ställer sig bakom motionen ”motion under 

blocket ett grundläggande ekologiskt förhållningssätt” av Håkan Olsson 

(bilaga5) 

VU föreslår att distriktsstyrelsen ställer sig bakom motionen ”Motion under 

blocket Grunden för en vänsterpolitik, facklig organisering” (rader 886-890) av 

Håkan Olsson (bilaga6) 

VU föreslår att distriktsstyrelsen ställer sig bakom motionen ”Motion under 

blocket Grunden för en vänsterpolitik, facklig organisering” (rad 895) av Håkan 

Olsson (bilaga7) 

VU lämnar inget förslag till beslut gällande motionen ”Dags för en ny EU-

omröstning” av Håkan Svenneling (bilaga8) 

VU föreslår att distriktsstyrelsen inte ställer sig bakom motionen ”Vargen” av 

Håkan Svenneling (bilaga9) 

VU lämnar inget förslag till beslut gällande motionen ”Motion 1” av Hans-Åke 

Scherp (bilaga10) 

VU föreslår distriktsstyrelsen att bifalla motionen ”Motion 2” av Hans-Åke 

Scherp (bilaga 10) och om distriktsstyrelsen bifaller motionen tillsammans med 

motionären hittar ett lämpligt förslag för placering av stycket 

VU föreslår att distriktsstyrelsen att bifalla motionen ”Motion 3” av Hans-Åke 

Scherp (bilaga 10) 

VU lämnar inget förslag till beslut gällande motionen ”Motion rörande ökande 

tvångsåtgärder inom missbruksvården” av Mattias Forsberg (bilaga11) 

Beslut 

Att Fastställa förslag till beslut  till distriktsstyrelsen gällande kongressmotioner 

som efterfrågat distriktsstyrelsen stöd enligt ovanstående skrivningar 

Att ombudsman och Håkan Svenneling kollar med ansvarig riksdagsledamot 

eller tjänsteman inom området som motionen ”Motion rörande ökande 

tvångsåtgärder inom missbruksvården ”av Mattias Forsberg (bilaga11) berör 

och återkopplar till distriktsstyrelsen och Mattias Forsberg på nästkommande 

DS 



 

 

5. Dagordning 

Diskussion gällande dagordning till DS 

Beslut att faställa dagordningen enligt bilaga 12 

6. Beslutslista 

Genomgång av beslutslista, bilaga 13. 

Inga beslut 

7. Övriga fråga 

Inga övriga frågor 

 

8. Mötets avslutande 

Madeleine Nyvall avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet,    Ordförande 

 

 

________________________  ________________________ 

Elisabeth Björk    Madeleine Nyvall 

 


