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Protokoll distriktsstyrelsemöte nr 7 

14 december 2016 

Vänsterpartiet Värmland  

Distriktsexpeditionen, kl. 18.10-19.30 

 

Närvarande: Madeleine Nyvall, Magnus Wallengren, Jenny Kumm, Susanna 

Göransdotter, Lennart Eriksson, Keith Aheinen, Parvane Assadbegli 

Adjungerade: Ulla Mortensen, valberedningen, Elisabeth Björk, ombudsman 

 

Ej närvarande 

Anmält förhinder: Carin Bengtsson, Håkan Svenneling, Anne-Marie Wallouch, 

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 Lennart Eriksson till justerare 

b) Fastställande av dagordning 

Beslut att fastställa förslaget till dagordning med gjorda ändringar 

3. Föregående protokoll 

Inga tidigare protokoll 

Inga beslut 

4. Rapporter 

a) Ekonomisk rapport 

Ombudsmannen rapporterade de preliminära resultaten för året. Det ser ut att bli 

möjligt att tillföra valfonden mer pengar än tänk, främst med anledning av 

minskade personalkostnader och återbetalad skatt för 2015 
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Beslut att godkänna rapporten 

b) Ombudsmannens rapport 

Ombudsmannen rapporterade bl.a. från den internfeministiska träffen. 

Beslut att godkänna rapporten 

 

c) Rapport från partistyrelsen 

Madeleine rapporterade från senaste partistyrelsemötet, bl.a. om 

partiföreningsskolan och arbetet kring 6-timmars arbetsdag 

Beslut att godkänna rapporten 

 

d) Rapport från landstinget 

Madeleine rapporterade från senaste landstingsfullmäktige där V-motionen om 

alkoholfrirepresentation behandlades 

 

Beslut att godkänna rapport 

 

e) Rapport från partiföreningarna 

Lennart rapporterade från Hammarö där de fått ett nytt kommunalråd 

 

Beslut att godkänna rapport 

 

5. Val till regionstyrelsen – per capsulam 

Fastställande av beslut och valresultat gällande val av Parvane Assadbegli till 

regionstyrelsen 

Beslut att fastställa beslut och resultat där Parvane Assadbegli valdes till 

regionstyrelsen 

6.  Regionfrågan 

Anne-Marie Wallouch efterfrågade en diskussion och beslut av DS gällande 

ställningstagande gällande sammanslagning av region och landsting till en 

region då det kommer vara möte med regionbildningskommittén i januari 

Beslut att Vänsterpartiet Värmland är positiva en sammanslagning av region 

och landstinget  

Att det behövs ett konkret förslag för att kunna fatta ett definitivt beslut 

Att frågan lyfts på varje DS framåt 

Att vi skickar ut i information till partiföreningar och medlemmar 

 

7. 100-årsjubileum 

Diskuterade 100-årsjubileumsfirande. Susanna berättade att det finns ett initiativ 

i Karlstad om att arrangera en spelning under 2016 

Beslut att sammanföra intresserade av skrift och se om det finns ett fortsatt 

intresse för det 
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Att det är fortsatt diskussion på nästa DS gällande 100-årsjubileumsfest 

 

8. DÅK 

Madeleine berättade att det varit svårt att få tag i en billig lokal till DÅK:en och 

att vi därför eventuellt behöver flytta DÅK:en till annan ort samt diskussion 

gällande dagordning och reseersättning till DÅK 

Beslut att om vi inte har tillgång till en prisvärd lokal ge Madeleine och 

Elisabeth i uppdrag att bestämma var DÅK:en ska hållas 

Att lägga till regionfrågan i dagordningen 

Att vi betalar reseersättning för deltagare på DÅK 

 

9. Kongress 2018 

Madeleine berättade att Svenska Rallyt kommer att vara samma helg som 

kongressen men att det ändå ser ut som att vi har tillräckligt med bäddar och att 

vi kommer att söka kongressen 

Inga beslut  

 

10. Övriga frågor 

a) Partiföreningskolan 

Magnus lyfte frågan om Partiföreningsskolan och dess utformning. 

 

Inga slut 

 

11. Mötets avslutande 

Madeleine Nyvall avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet,    Justeras, 

 

 

________________________  ________________________ 

Elisabeth Björk    Lennart Eriksson 

Ordförande 

 

 

________________________  
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Madeleine Nyvall   

 

 


