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Protokoll distriktsstyrelsemöte nr 3 

13 mars 2017 

Vänsterpartiet Värmland  

Distriktsexpeditionen, kl. 18.00-19.00 

 

Närvarande: Madeleine Nyvall, Håkan Svenneling, Susanna Göransdotter, 

Jenny Kumm, Hans-Åke Scherp, Carin Bengtsson, Nicklas Backelin, Magnus 

Wallengren 

Adjungerade: Ulla Mortensen, valberedningen, Elisabeth Björk, ombudsman 

 

Ej närvarande 

Anmält förhinder: Anne-Marie Wallouch, Parvane Assadbegli, Lennart 

Eriksson 

Ej anmält förhinder: Luz Martinez, Keith Aheinen 

 

 

 

 

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 Magnus Wallengren till justerare 

b) Fastställande av dagordning 

Beslut att fastställa förslaget till dagordning 

3. Rapporter 

a) Rapport kongressen 2018 

Madeleine rapporterade från när partiet centralt besökta Karlstad och Karlstad 

CCC med anledning av vår ansökan om att arrangera kongressen 2018. 

Beslut att godkänna rapporten 

b) Rapport riksdagen 

Håkan Svenneling rapporterade från sitt arbete i riksdagen 
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Beslut att godkänna rapporten 

 

4. Regionfrågan 

Madeleine berättade om mötet som distriktet anordnare en träff angående 

regionbildning och att det då beslutades att distriktet skulle skicka ut några 

punkter som partiföreningarna kan utgå ifrån i sitt arbete i kommunerna. 

Madeleine presenterade också ett förslag till remissvar som sedan ska beslutas 

om på distriktsårskonferensen. Se bilaga. 

Beslut att  ge Madeleine i uppdrag att revidera remissyttrandet utifrån 

diskussionen som fördes på mötet och att det sedan skickas ut 

tillsammans med DÅK-handlingarna.  

5.  DÅK 

Gick igenom förberedelser inför DÅK 

Beslut att Håkan ansvarar för rapport från riksdagen 

att Landstingsgruppen ansvarar för landstingsrapporten 

att Regiongruppen ansvarar för regionrapporten 

att Madeleine och Magnus ansvarar för motionssvar 

att Madeleine, Elisabeth och Jenny ansvarar för verksamhetsplan och budget 

att Carin ansvarar för verksamhetsberättelsen 

 

6. ViSK 

Jenny berättade att hon är den enda medlemmen i ViSK i Värmland och frågade 

om det finns möjlighet att sprida information om ViSK i distriktet 

Beslut att kolla med partiet centralt hur de sprider information om ViSK  

att vi kollar på möjlighet att sprida information i våra egna kanaler 

 

7. Personal 

Madeleine berättade att det varit tre sökande och att hon och Elisabeth hittat en 

lämplig kandidat som vikarie för Elisabeth och att VU ska fatta beslut inom kort 

Inga beslut 

 

8. Övriga frågor 

Ulla lyfte frågan om att valberedningen har problem med att bereda 

valberedningen. Madeleine förtydligade att distriktsstyrelsen bereder valet till 

valberedning.  

Beslut att distriktsstyrelsen skickar in namn till valberedningen och att 

Madeleine och Elisabeth får i uppdrag att sammanställa och ta fram ett förslag 

för distriktsstyrelsen att fatta beslut om förslag till valberedning på mail 
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9. Mötets avslutande 

Madeleine Nyvall avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet,    Justeras, 

 

 

________________________  ________________________ 

Elisabeth Björk    Magnus Wallengren 

Ordförande 

 

 

________________________  

Madeleine Nyvall   

 

 


