
 

Utskick till partföreningsstyrelserna  

Vänsterpartiet Värmland 21 maj 2015 

 

Hej! 

Tiden springer iväg och snart är sommarmånaderna och semestertider här. I höst kickar vi igång med 

lite olika aktiviteter, men mer information kommer om det i början på juni.  Då får ni också 

information om under vilken tidsperiod som expeditionen kommer att vara stängd på grund av 

semester, det är inte riktigt klart ännu. 

Jag är fortfarande intresserad av att komma ut och träffa er partiföreningar, i många har jag bara träffat 

eller varit i kontakt med någon enstaka person och jag skulle därför tycka att det är roligt att träffa lite 

fler ansikten. Nu är det inte så lång tid kvar av vårterminen, men funder på om jag kan komma ut 

någonting i höst? 

Allt gott! 

Elisabeth Björk 

Regionbildning, träff 

Påminner om informationen ni fick utskickat i förra veckan om mötet om regionbildning som är den 

30 maj kl 10.00, ni kan skicka en representant per partiförening. Det är i samband med nästa 

distriktsstyrelsemöte. Anmäl gärna vilka som kommer att närvara så vi vet hur många vi blir! 

Invigning motions-, interpellations- och insändarbank 

Den första juni invigs den värmländska motions-, interpellations- och insändarbanken. Till dess 

behöver jag därför ha in de motioner, interpellationer och insändare som ni har gjort i partiets namn 

under denna mandatperiod, eller tidigare om ni så önskar. Det gäller alla typer av motioner, 

interpellationer och insändare. Det är bra inte bara för att ge inspiration till varandra, utan även för att 

visa att vi är aktiva och för en aktiv politik. 

Tematräff 

På årsmötet antog vi en verksamhetsplan där det ingick tematräffar. Det är därför dags för den första 

tematräffen i distriktet!  

9 juni är det tematräff om Kultur. Vi kommer att vara på Heidruns café i Fensbol, Torsby. Bengt Berg 

och Sabina Ostermark kommer att hålla i träffen. Mer information kommer i ett utskick till alla 

medlemmar i distriktet i nästa vecka. 

Utbildningar 

Passar också på att påminna om att det finns möjlighet att få hjälp med utbildningar eller 

introduktioner från oss på distriktet. Om ni t.ex. vill ha en utbildning i styrelseutbildning eller om ni 

behöver hjälp med att komma igång med medlemsregistret (som jag vet kan vara lite svårnavigerat 

ibland) eller på vilket sätt ni bäst tar emot nya medlemmar. Hör av er till distriktet med era önskemål! 

Med vänliga hälsningar 

Distriktet genom ombudsman Elisabeth Björk 


