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Protokoll Verkställande utskott nr 2 

3 november 2016 

Vänsterpartiet Värmland  

Distriktsexpeditionen, 16.40–18.00 

Närvarande: Madeleine Nyvall, Anne-Marie Wallouch, Hans-Åke Scherp, 

Elisabeth Björk 

Förhinder: -  

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 

  

b) Fastställande av dagordning 

Beslut att fastställa förslaget till dagordning med gjorda ändringar 

3. Skrivelser och rapporter 

a) Skrivelser 

50/2016 - VIPS nr7 2016 

51/2016 - Värmland mot kärnkrafts årsmöte 

52/2016 - Rättelse VMK 

53/2016 - Kallelse ABF halvårsmöte 

54/2016 - Kampanjvecka 44 

55/2016 - VIPS nr 8 2016 

56/2016 - Res med kvinnonätverket till Bryssel 7-9 mars 

57/2016 - Torsby om regionfrågan 

58/2016 - Inför årskonferenser från centralt 

59/2019 - Efterfrågan från RÖTT 

60/2016 - Kil, Munkfors, Torsby, Hagfors och Sunne om regionsfrågan 

Beslut att föreslå för DS att skicka ut ett utförligt underlag med information om 

beslut fattade i regionfrågan på central nivå, distriktsnivå och hur 

beslut fattats till partiföreningar som kontaktat DS i regionfrågan, 

skrivelse 57/2016 och 60/2016 

  att skicka ut att en kan anmäla intresse angående resan till Bryssel 

och sedan lotta bland de intresserade, skrivelse 56/2016 

  att Elisabeth hör med Mina om hon är intresserad av att vara med i 

RÖTT och Anne-Marie med Lema, skrivelse 59/2016 

  att lägga övriga skrivelser till handlingarna, 50,51,52,53,54,58/2016 



 

 

b) Rapport - Faktura ung Vänster 

Elisabeth rapporterade att de fått faktura avskriven faktura från Ung Vänster 

Beslut att godkänna rapporten 

 

c) Rapport – regionstyrelsen 

Elisabeth rapporterade kring att valberedningen börjat arbeta med att fylla upp 

platsen i regionstyrelsen och hur arbetsordningen ser ut framåt 

 

Beslut att godkänna rapporten 

 att ta upp frågan om vilken arbetsordning det ska vara på nästa DS 

 

d) Rapport – kyrkovalet 

Elisabeth rapporterade hur det ser ut med vänstern i kyrkovalet 

 

Beslut att godkänna rapporten och att också lämna den till nästa DS 

 

4. Tjänstledighet/ombudsman 

Madeleine informerade om tjänstledighet och förslag på tidsupplägg för 

rekrytering av personal, bilaga 1 

Beslut att lägga fram förslaget till DS och föreslå att VU ska ges uppdraget att 

rekrytera en vikarie 

5. Mångfaldsträff 

Diskussion om att det i verksamhetsplanen är planerat för en mångfaldsträff 

som en intern aktivitet. 

Beslut att fundera kring på vilket sätt vi kan arrangera detta, höra om det är 

möjligt att få en central person att komma och prata om 

mångfaldsfrågor och att anpassa innehållet beroende på vem som 

har möjlighet att komma 

6. Dagordning till DS 

Punkter till DS-dagordning: Skrivelser om regionen, Regionstyrelse, DÅK – tid, 

delningstal och plats, Kongress 2018, personalfrågor 

Beslut att fastställa dagordningen enligt ovan 

 att VU:s förslag på Datum till DÅK 2017 är 25 mars 

 att VU:s förslag till delningstal till DÅK 2017 är 10  

 att VU:s förslag på plats till DÅK 2017 är Karlstad 

7. Övrigt 

Inga övriga frågor  

 



 

 

8. Mötets avslutande 

Madeleine Nyvall avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet,    Ordförande 

 

 

________________________  ________________________ 

Elisabeth Björk    Madeleine Nyvall 

 


