
 

Utskick till partföreningsstyrelserna  

Vänsterpartiet Värmland 2015-08-28 

 

Hej! 

Nu är jag tillbaka från semestern och har gripit tag i höstens alla göromål. I onsdags hade vi höstens 

första DS och det anser jag nog vara höstens startskott. Vi har en hel del på gång under hösten, mer 

information kommer senare, men i den absoluta närheten har vi besök av Sjöstedt, Värmland Pride och 

Vänsterdagarna. 

Allt gott! 

Elisabeth Björk 

 

Påminnelse om centrala material 

Det finns jättemycket material att hämta på resursbanken! I senaste vips tipsade de om nytt material 

gällande mötesteknik. Det finns material för hur en välkomnar och får tag i nya medlemmar och 

mycket, mycket mer.  

Sedan tidigare har ni också fått erbjudande om att ta del av youtubefilmer där olika vänsterpartister 

pratar om våra frågor. Om ni inte redan tagit del av dom, gör det! 

 

Jonas Sjöstedt på besök 

Jonas Sjöstedt kommer på besök till Årjäng den 7 september, alla är välkomna på öppet möte kl 19.00 

på hotellet i Årjäng. Försök att samla ihop ett gäng och kom dit! 

 

Värmland Pride 12 september 

Vänsterpartiet Karlstad arrangerar evenemang för Vänsterpartister på Pride. Det kommer 

delas ut flyers, ballonger och såpbubblor. De har bjudit in alla medlemmar som vill vara med 

från hela Värmland. Det är samma helg som Vänsterdagarna vilket betyder att många av de 

som är aktiva i länet kommer att vara i Malmö, därför är det extra viktigt att alla som har 

möjlighet ställer upp.  

 

Hör efter i era partiföreningar om det är någon som vill komma ner till Karlstad och delta i 

Pride för Vänsterpartiets räkning. De som vill delta tar sedan kontakt med Anders 

Hammarström i Karlstads partiförening, Mail: anders.hammarstrom@hotmail.com telefon: 070-

550 58 69. 



 

Vänsterdagarna 

Hör gärna av er och berätta hur många ni är som åker från respektive partiförening, hur ni tar er dit och 

var ni bor så att vi vet var vi har värmlandsdelegationen under Vänsterdagarna. 

 

Vad händer i era partiföreningar? 

Jag vill gärna veta vad som är på gång i era partiföreningar, medlemsmöten, aktuella politiska frågor, 

evenemang osv. Ett sätt som jag skulle kunna få veta dessa saker är t.ex. att ni skickar mig era 

protokoll efter era styrelse- och medlemsmöten. Ett annat är om ni har en facebookgrupp som ni kan 

bjuda in mig i, som vissa har gjort redan. Har ni andra förslag är ni välkomna med dom också! 

 

Uppdatera era kontaktuppgifter till ombudsmannen 

De kontaktuppgifter som gäller för att få kontakt med mig är: 

Mail: varmland@vansterpartiet.se eller elisabeth.bjork@vansterpartiet.se 

Telefon: 054-21 24 70 eller 070-899 35 57. 

Det händer att jag kontaktas på mitt privata nummer eller min privata mail och om ni kontaktar mig i 

de kanalerna är det tyvärr lätt att jag tappar bort ert ärende. Det är alltså bättre för alla om ni väljer 

ovanstående kontaktvägar. Tack på förhand. 

Med vänliga hälsningar 

Distriktet genom  

ombudsman Elisabeth Björk 

Nästa distriktsstyrelsemöte är 29 september 

på distriktsexpeditionen med start 17.30, ni är 

välkomna att delta som åhörare om ni önskar. 

mailto:varmland@vansterpartiet.se
mailto:elisabeth.bjork@vansterpartiet.se

