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Protokoll distriktsstyrelsemöte nr 2 

1 mars 2017 

Vänsterpartiet Värmland  

Distriktsexpeditionen, kl. 18.05-20.45 

 

Närvarande: Madeleine Nyvall, Lennart Eriksson, Hans-Åke Scherp, Jenny 

Kumm, Lars Olsson, Anne-Marie Wallouch, Parvane Assadbegli, Susanna 

Göransdotter 

Adjungerade: Ulla Mortensen, valberedningen, Elisabeth Björk, ombudsman, 

Deltog på diskussion innan mötet: Maria Sandgren Loa, Munkfors, Lars 

Olsson, Munkfors, Patrik Ohlsson, Arvika, Zarah Hedelin, Arvika, Kim Åsbom, 

Sunne, Leif Glavstedt, Sunne, Tellervo Zetterberg, Sunne  

 

Ej närvarande 

Anmält förhinder: Carin Bengtsson, Håkan Svenneling, Magnus Wallengren, 

Keith Ahienen, 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 Susanna Göransdotter till justerare 

b) Fastställande av dagordning 

Beslut att fastställa förslaget till dagordning med gjorda ändringar 

3. Partiföreningar från norra partiföreningarna 

Innan DS började så deltog representanter från norra partiföreningarna och lyfte 

frågor som de inte tycker fungerar så bra i distriktet. 

Beslut att ha en enkät om vad som önskas för frågor att ha möten om och 

vilken mötesform 
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4. Rapporter 

a) Ekonomisk rapport 

Elisabeth redogjorde för bokslutet 2016 

Beslut att godkänna rapporten 

b) Rapport kongressen 

Madeleine berättade att partiet centralt kommer på besök den 7 mars för att 

kolla på Karlstads CCC 

Beslut att godkänna rapporten 

 

c) Rapport partiföreningsskolan 

Håkan har bjudit in sig själv till Arvika och Eda i början på mars för att gå 

igenom träff 1.  

Ulla berättade att ABF Norra Värmland har ekonomiska problem och eventuellt 

inte kan bistå ekonomiskt som tidigare sagt 

Beslut att godkänna rapporten 

 

 

5. Motioner och motionssvar 

Gick igenom inskickade motioner och förslag till svar, se bilaga 1 

I brödtexten till svar på motion 2 och 5 ändra sista meningen till ” Därför 

kommer distriktsstyrelsen ska arbeta aktivt för att säkerställa ideologiska frågor 

blir en central del av det vi diskuterar i distriktsarrangemang, inte minst inför 

vår valplattform som vi ska anta nästa år” 

Beslut att fastställa förslag på svar på motion 1 och 3 

att ändra i motionssvaret till motion 2 och 5 enligt ovanstående skrivning 

att avslå att-sats 1 motion 2 och motion 5 

att att-sats 2 i motion 2 anses besvarad 

att fastställa förslag på svar på motion 4 

att Madeleine Nyvall och Elisabeth Björk får i uppgift att omformulera svar på 

motion 6 

att anse motion 6 bifallen eller besvarad utifrån den 

att ta bort skrivningen i motionsvaret till motion 7 gällande att ombudsmannen 

på egen begäran valde att säga upp sig 

att i övrigt fastställa förslag på svar på motion 7 

 

6.  Verksamhetsplan 

Diskussion om förslag till verksamhetsplan, Bilaga 2 

Beslut att lägga till en punkt om landsbygdspolitisk träff 

Att lägga till ”möjlighet att skapa politiska beslut” på punkten om mångfald, 

integration och flyktingpolitik 

Att omgruppera punkterna så att liknande punkter hamnar bredvid varandra 
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7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse 

Förslag till verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse, bilaga 3 

Beslut att efter redaktionella ändringar lämna verksamhetsberättelsen till 

distriktsårskonferensen 

Att lämna ekonomiska berättelse till distriktsårskonferensen 

 

8. Budget  

Förslag till budget för 2017 presenterades. Bilaga 4 

Frågor gällande ökade portokostnader på grund av ett eventuellt provval och att 

eventuellt investera i en ny projektor och ett filmtillstånd 

Beslut att lägga till 5000 kr på posten ”Porto”  

Att fastställa förslag till budget för 2017 och överlämna till 

distriktsårskonferensen 

Att ta med fråga om projektor och filmtillstånd framåt 

 

9. Övriga frågor 

Hans-Åke berättade om arbetet i skolkommissionen som kommer med en 

rapport i slutet av april 

Madeleine skickade med till distriktsstyrelsen att ta fram förslag på namn till 

valberedningen 

10. Mötets avslutande 

Madeleine Nyvall avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet,    Justeras, 

 

 

________________________  ________________________ 

Elisabeth Björk    Susanna Göransdotter 

Ordförande 

 

 

________________________  

Madeleine Nyvall 


