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Protokoll distriktsstyrelsemöte nr 1 

24 januari 2017 

Vänsterpartiet Värmland  

Distriktsexpeditionen, kl. 18.00-20.40 

 

Närvarande: Madeleine Nyvall, Jenny Kumm, Hans-Åke Scherp, Magnus 

Wallengren, Carin Bengtsson, Susanna Göransdotter och på punkt 5,6 och 12-

16 Parvane Assadbegli 

Adjungerade: Elisabeth Björk, ombudsman 

 

Ej närvarande 

Anmält förhinder: Lennart Eriksson, Håkan Svenneling, Anne-Marie Wallouch, 

Keith Aheinen, Nicklas Backelin 

Ej anmält förhinder: Luz Martinez 

 

 

 

 

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 

 att välja Carin Bengtsson till justerare 

b) Fastställande av dagordning 

Beslut att fastställa förslaget till dagordning med gjorda ändringar, tillagda 

punkter 14. Fest, 15. Möte i Sunne m.fl. partiföreningar, 16. 

Skolkommissionen 

3. Föregående protokoll 

Mötet gick igenom sekretariatsprotokollet nr. 1 från 12 januari 2017, 

Verkställande Utskott nr. 1 12 januari 2017 

Beslut att lägga protokollen till handlingarna 
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4. Rapporter 

a) Rapport programkommissionen 

Susanna rapporterade från arbetet i programkommissionen. 

Beslut att godkänna rapporten 

 

5. Flygplatsen 

Parvane berättade om hur beslutsgången varit i regionstyrelsen och i Karlstads 

kommunstyrelse kring frågan om flygplatsen och dess finansiering och styrning. 

Inga beslut  

6.  Regionfrågan 

Madeleine och Anders berättade om hur gången gällande regionbildning av 

Region Värmland, och mötet om detta den 27 januari. Tre frågor är extra viktiga 

för oss: Skatteväxling av kollektivtrafik, direktvalt parlament och kommunernas 

inflytande. 

Beslut att uppdra åt VU att ta fram en kommunikationsplan för hur distriktets 

arbete kommer att se ut 

Att Vänsterpartiet Värmland tar ett remissyttrande på distriktsårskonferens 

gällande Region Värmland 

Att vi bjuder in till ett informationsmöte om regionsfrågan 

 

7. Antirasistiskt ansvarig 

I en skrivelse från Storstockholm har vi uppmanats att utse en antirasistiskt 

ansvarig eller antirasistiskt utskott. 

Beslut att ta med det i verksamhetsplanen för 2017 och välja en antirasistiskt 

ansvarig efter årsmötet 

 

8. Finansiering av PF-skolan 

Madeleine gick igenom kostnader för PF-skolan och att det är olika 

förutsättning och att distriktet kan behöva se över hur vi kan bistå ekonomiskt 

till partiföreningar i behov 

Beslut att föreslå i budgeten som läggs fram på DÅK att i anspråkta 30 000 kr i 

för att täcka eventuella kostnader i samband med PF-skolan 

Att Madeleine och Elisabeth ges ansvaret att hantera ekonomin kring PF-skolan 

9. Verksamhetsplan 

Madeleine initierade diskussion gällande Verksamhetsplan 2017 

Beslut att VU tar fram ett förslag på verksamhetsplan utifrån diskussionen på 

mötet 

Att på nästa DS diskutera hur vi kan öka engagemanget i distriktet 
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10. Valberedning 

Madeleine informerade om att vi ska bereda val av valberedning till DÅK, och 

att kommande valberedning kommer att jobba med att fastställa listor till 

riksdags- och landstings/region-val vilket också påverkar storleken på 

valberedningen 

Inga beslut  

11. Kongressen 2018 

Madeleine berättade om underlaget för ansökan om kongressen 2018 

Beslut att skicka in ansökan om att arrangera kongressen 2018 

 

12. Punkt om mångfaldsfrågor 

Jenny lyfte frågan om att initiera ett nätverk för mångfaldsfrågor i 

Vänsterpartiet Värmland 

Beslut att vi planerar ett möte om mångfaldsfrågor längre fram under våren och 

där lyfta frågan om att skapa nätverk för mångfaldsfrågor 

 

13. Information om Amineh Kakabaveh 

Magnus ställde frågan om hur det är i ärendet om Amineh. Madeleine hade 

ingen rapport att ge. Därefter följde diskussion om hedersrelaterat våld. 

Beslut att Madeleine tar reda på mer i frågan och återkommer 

14. Fest 

Madeleine och Elisabeth presenterade ett kostnadsförslag från Scandic för 

eventuell fest på kvällen av DÅK. 

Beslut att tacka nej till förslaget från Scandic. 

15. Möte i Sunne med flera PF 

Madeleine berättade kort om att VU informerats om att det på ett möte i Sunne, 

där flera partiföreningar i norra Värmland träffades, framförts kritik mot 

distriktet.  

Beslut att bjuda in gruppen till nästa DS så att de kan framföra sin kritik där 

 

16. Skolkommissionen 

Beslut att bordlägga punkten till nästa möte. 

 

 

17. Övriga frågor 

Inga övriga frågor 
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18. Mötets avslutande 

Madeleine Nyvall avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet,    Justeras, 

 

 

________________________  ________________________ 

Elisabeth Björk    Carin Bengtsson 

 

 

Ordförande 

 

 

________________________  

Madeleine Nyvall   

 

 


