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Protokoll Verkställande utskott nr 2 2016 

28 januari 2016 

Vänsterpartiet Värmland  

Distriktsexpeditionen, 17.15–18.30. 

Närvarande: Madeleine Nyvall, Susanna Göransdotter, Lennart Eriksson, 

Elisabeth Björk 

Förhinder: - 

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 

4/2016 – Inbjudan Aktivism för förändring, VIF 

5/2016 – Ett jämställt Värmland 

6/2016 – Från PS om DÅK 

7/2016 – ABF årsmöte 

8/2016 – Riksdagsledamot v.7 från partikansliet 

9/2016 – Nominering till integritetskommittén 

10/2016 – Inbjudan till flyktingkonferens 

11/2016 – ABF ersättningar för 2015 

12/2016 – Ung Vänster 22/2 

13/2016 – BOJ årsmöte 

Beslut att gå med i ”Ett jämställt Värmland, skrivelse 5/2016 

Att höra med talarförmedlingen om vi kan få besök av en riksdagsledamot, t.ex. 

Daniel Riazat, Maj Karlsson, Ali Esbati till DÅK:en, skrivelse 

6/2016 

Att tillfråga Hans-Åke Scherp eller Mattias Forsberg som ombud till ABF:S 

årsmöte, skrivelse 7/2016 

Att ombudsmannen kontaktar Mikael von Knorring och kollar av hur det passar 

med Hannas besök och riksdagsledamotsbesök, önskemål om 

Nooshi Dadgostar, Karin Rågsjö och Maj Karlsson främsta 

önskemål 

Att avstå nominera till integritetskommittén, skrivelse 9/2016 



 

 

Att skicka vidare inbjudan om utbildning om flyktingar till alla partiföreningar 

och säga att de får betala själva, skrivelse 10/2016 

Att tillfråga Anders Nilsson om han vill representera Vänsterpartiet Värmland 

på BOJ:s årsmöte, skrivelse 13/2016 

b) Rapport 

Ombudsmannen rapporterade gällande samtal med hyresvärden om 

lokalrenovering. 

Madeleine Nyvall rapporterade från regionbildningskommittéen. 

Lennart Eriksson rapporterade från läget på Hammarö. 

Beslut att godkänna rapporterna 

Att att Madeleine och Elisabeth sammankallar lokal-gruppen 

 

4. 100-årsjubileum 

Diskussion gällande hur vi ska förbereda inför 100-årsjubileet. Hittills finns 

Röda tråden-gruppen i Vänsterpartiet Karlstad. Det kommer finnas gott om 

utrymme att vara med i olika arbetsgrupper. 

Beslut att kolla underlaget för att göra en skrift om Vänsterpartiet i Värmland 

under 100 år  

Att sätta samman en jubileumskommitté som gör arrangemang under 2017 

Att ombudsmannen skissar på ett utskick om 100-årsjubileum som godkänns av 

ordförande 

5. Verksamhetsplan och budget 

Diskussion gällande förslag till verksamhetsplan och budget 

Att ordförande och vice ordförande tar fram ett förslag på verksamhetsplan och 

budget 

6. Fatta 

Elisabeth rapporterade kring arbetet med FATTA. 

Beslut att aktivt ligga på Grön Ungdom, SSU, Miljöpartiet och 

Socialdemokraterna om samarbetet och att köra vidare med 

arrangemanget 

7. Medlemsavgifter 2015 

Susanna la fram en redovisning kring hur vi hanterat medlemsavgifter och 

avgifter från centralt tidigare och ställde frågan kring hur vi ska göra framåt. 

Beslut att följa tidigare beslut för medlemsavgifter för 2015 och hantera frågan 

i budget för 2016 

8. Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

Inga beslut 



 

 

9. Mötets avslutande 

Madeleine Nyvall avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet,    Ordförande 

 

 

________________________  ________________________ 

Elisabeth Björk    Madeleine Nyvall 

 


