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Innehåll 

Det här dokumentet innehåller alla handlingar du behöver till 

distriktsårskonferensen.  

1. Praktisk information 

2. Förslag till dagordning 

3. Förslag till arbetsordning 

4. Förslag till mötesordning 

5. Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse 

6. Landstingsgruppens verksamhetsberättelse 

Skickas ut senare. 

7. Ekonomisk berättelse 

Se separata handlingar. 

8. Revisionsberättelse 

Se separata handlingar. 

9. Motioner och motionssvar  

10. Förslag till verksamhetsplan och budget 

För budget – se separata handlingar. 

11. Förslag till valplattform 2014-2018 

Se separata handlingar. 

I häftet Möteshandledning inför distriktsårskonferensen har vi samlat 

ihop förklaringar av vad de olika handlingarna är till för och hur 

konferensen kommer gå till.  



 

 

1. Praktisk information 

1.1 DÅK 

Distriktsårskonferensen (DÅK:en) kommer att hållas på Ransbergs 

herrgård, 684 93 Ransäter. Vägbeskrivning hittar ni på 

http://nsf.scout.se/scoutcampransberg/Kurs-och-konferens/ 

Partiföreningarna står för sina egna resor och distriktet står för mat och 

boende för de som önskat detta. Anmälningar görs till 

distriktsexpeditionen eller via formulär på hemsidan 

varmland.vansterpartiet.se. 

Lokalen kommer att vara öppen med fika från klockan 9.30 på 

morgonen. Klockan 10.00 öppnas distriktsårskonferensen och efter det 

följer obligatoriska könsseparatistiska förmöten. Du behöver alltså vara 

på plats och i ordning senast 10.00. 

Det kommer att serveras lunch och fika. Har du allergier eller andra 

speciella krav på maten anmäls detta till distriktsexpeditionen. 

Vänsterpartiets kongress har beslutat att Vänsterpartiet serverar 

vegetarisk mat som huvudalternativ. Du behöver sålunda inte anmäla att 

du vill ha vegetarisk mat. 

När du kommer är det viktigt att du anmäler dig i till 

distriktsombudsmannen som prickar av dig och delar ut ditt röstkort. 

1.2 Övernattning och festligheter på kvällen 

För er som tänkt övernatta för att gå på valskolan finns det gott om plats. 

Förutsättningen är att ni anmält er till distriktsexpeditionen eller via 

formuläret på distriktets hemsida varmland.vansterpartiet.se. På kvällen 

erbjuds gemensam middag och alkoholfria festligheter. Alkoholfritt 

arrangemang: vi håller till i Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds lokaler.  

 

1.3 Valskolan 

Dagen efter håller distriktet en valskola för alla medlemmar som är 

intresserade. Anmälan sker på samma sätt som till DÅK:en via 

distriktsexpeditionen eller via formulär på hemsidan 

varmland.vansterpartiet.se.  

Valskolan är till för dig som behöver tips och trix inför valrörelsen och 

för valpepp. Ta med dig så många partikamrater du kan och kom. Vi står 

för alla kostnader utom resan som bekostas av partiföreningarna själva. 

 

 

http://nsf.scout.se/scoutcampransberg/Kurs-och-konferens/


 

2. Förslag till dagordning 

§1 Distriktsårskonferensens öppnande 

§2 Distriktsårskonferensens behöriga utlysande 

§3 Fastställande av röstlängd 

§4 Mötesformalia 

 a) val av mötesordförande 

 b) val av mötessekreterare 

 c) val av två justerare tillika rösträknare 

 d) fastställande av mötes-, dag- och arbetsordning 

 e) fastställande av tidpunkt för avslutande av nomineringar 

§5 Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse 

§6 Landstingsgruppens rapport 

§7 Distriktsstyrelsens ekonomiska berättelse 

§8 Revisionsberättelse 

§9 Frågan om den avgående distriktsstyrelsens ansvarsfrihet 

§10 Inkomna motioner  

§ 11 Valplattform 2014-2018 

§12 Verksamhetsplan 

§13 Val av distriktsstyrelse 

 a) fastställande av distriktsstyrelsens storlek 

 b) val av distriktsordförande 

 c) val av ordinarie ledamöter till distriktsstyrelsen 

 d) val av suppleanter till distriktsstyrelsen 

§14 Val av revisorer 

 a) val av ordinarie revisorer 

 b) val av revisorssuppleanter 

§15 Val av valberedning 

 a) fastställande av valberedningens storlek 

 b) val av valberedning 

§16 Övriga frågor 

§17 Mötets avslutande 



 

3. Förslag till arbetsordning 

9.30 Lokalen öppnar med fika.  

10.00 – 10.20 Distriktsårskonferensen öppnas §§ 1-4 på dagordningen  

10.20-11.00 Könsseparatistiska träffar  

11.00-12.30 Förhandlingar, § 5–9  

12.30-13.15 Lunch  

13.15-13.45 Anförande, PS-representant: Mats Einarsson  

13.45-14.30 Förhandlingar, § 10–12  

14.30 Fika  

14.45 Förhandlingar, § 13-17  

17.00 Mötets avslutande 

4. Förslag till mötesordning 

Yttrande-, förslags- och rösträtt 

Yttrande-, förslags- och rösträtt har endast valda ombud.  

Distriktsstyrelsens ledamöter, partistyrelseledamöter från distriktet, 

distriktets riksdagsledamöter, landstingsfullmäktigegruppens ledamöter, 

samt partistyrelsen representant har yttrande- och förslagsrätt i alla 

frågor.  

Distriktsfunktionärer har yttranderätt i samtliga frågor.  

Ledamöter i valberedningen har yttrande- och förslagsrätt i valfrågor. 

Frånvaro från förhandlingarna ska anmälas till presidiet. 

Talartidsbegränsning 

Följande talartidsbegränsningar gäller: 

 Föredragande 5 minuter 

 Första inlägg 3 minuter 

 Andra inlägg 2 minuter 

 Replik 1 minut 

 Plädering vid personval 1 minut 

Talarordning 

Vid fördelning av ordet tillämpas första-, andra- och tredjetalarlistor, så 

att den som begär ordet första gången under en dagordningspunkt går 

före den som talat tidigare. Den person som står näst i tur efter den 



 

aktuella talaren behåller alltid sin plats, även om någon som tidigare inte 

haft ordet anmäler sig till talarlistan. 

Mötessekreteraren ansvarar för att det förs könsuppdelad talarstatistik.  

Protokoll 

Mötessekreteraren för endast beslutsprotokoll. Protokollet ska vara 

färdigt för justering senast den 1 april. 

Skriftliga yrkanden 

Förslag (yrkanden) ska lämnas skriftligt till presidiet (mötesordförande 

och sekreterare). Mötesordförande kan välja att ta emot muntliga förslag i 

vissa fall.  

Eventuella övriga frågor ska för att behandlas ha anmälts till 

distriktsexpeditionen i förväg. 

Nomineringar 

Nomineringar ska göras skriftligen före fastställd tidpunkt. 

Kamratlig ton 

Alla konferensdeltagare ska ta sin del av ansvaret för att debatten förs i 

en kamratlig ton. Tjänstgörande ordförande ska tillse att denna regel 

följs. 

Reservationer 

Reservation ska vara skriftlig och lämnas till presidiet innan mötet 

avslutas. Den bör innehålla en kortfattad och saklig motivering till varför 

ombudet vill reservera sig. Reservationen bifogas till protokollet.  



 

 

5. Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse 

 

1. Inledning 

Under 2013 har fokus legat på det interna arbetet. 2013 var året då 

Vänsterpartiet Värmland anställde en ny ombudsman och tackade av en 

medarbetare som arbetat för distriktet under lång tid. Vi har diskuterat 

kollektivtrafik, haft valupptakt och planerat den kommande valrörelsen. 

 

2. Verksamhet 

Distriktet har under året haft fokus på det interna arbetet. Den nya 

ombudsmannen kom på plats först i oktober. Mot bakgrund av detta har 

styrelsen genom det verkställande utskottet försökt hålla organisationen 

flytande administrativt. Distriktet hade som mål att kunna tillsätta arbetsgrupper 

för att lösa olika uppgifter, ett arbete som inte helt kunnat realiseras men en 

målsättning som kvarstår inför det kommande verksamhetsåret. 

 

Intern organisation och partiföreningar 

Distriktsstyrelsen har vidare arbetat med att få bättre koll på den interna 

organisationen genom att ombudsmannen haft som primär uppgift att försöka 

resa runt till så många partiföreningar som möjligt. Detta har bidragit till att vi 

har bättre koll på hela organisationen i Värmland och hoppas att vi framöver ska 

kunna stötta partiföreningarna bättre både administrativt och politiskt. 

 

Politikansvariga 

Distriktet har fortsatt haft politikansvariga inom två områden, kvinnopolitiskt och 

facklig-politiskt ansvariga. Under året arrangerades med hjälp av beviljade 

centrala medel en två-dagars kvinnopolitisk konferens tillsamman med 

Vänsterpartiet Örebro län i Örebro. Under våren deltog också flera personer vid 

en facklig-politisk konferens i Hallsberg. 

 

Första maj-arrangemang 

Första maj arrangerades på flera orter, bland annat Karlstad, Kristinehamn, 

Arvika och Hagfors. Distriktsledningen kan bara konstatera att det vore önskvärt 

om partiföreningar bjöd in varandra till arrangemangen så att vi blir fler där 

första maj arrangeras. 

 

Nationella arrangemang 

Under året har Vänsterpartiet Värmland deltagit i flera av partiets nationella 

arrangemang, bland annat träffar om Vänsterskolan och 

distriktisordförandeträffar. Vid rapportering till DS har arrangemangen upplevts 

positiva och bidragit med nya kunskaper och erfarenheter till de som deltagit.  

 

2.1 Ekonomi 

Under verksamhetsåret har den tidigare distriktsombudsmannen tillika före 

detta distriktskassören lärt upp distriktets nya kassör som numera är en av 

ledamöterna i distriktsstyrelsen. Vi har jobbat för att se över ekonomin inför 

valrörelsen och göra nödvändiga prioriteringar inför framtiden. 

 



 

2.2 Anställda 

Under maj och juni rekryterades en ny ombudman till Vänsterpartiet Värmland. 

Mattias Håkansson började hos oss i oktober månad. Mattias arbetar 75 % för 

Vänsterpartiet Värmland varav landstinget delfinansierar 20 % av tjänsten. De 

övriga 25 % är Mattias politisk sekreterare i Karlstad kommun på en 

tidsbegränsad anställning som löper ut vid mandatperiodens slut. Med en 

distriktsombudsman på plats har vi kunnat på allvar trappa upp vårt arbete inför 

valrörelsen. 

 

2.3 Intern och extern information 

Hemsidan och Facebook 

Hemsidan har varit en följetång de senaste åren med höga förväntningar och 

dåliga resultat. Under senare delen av hösten har vi dock kommit på fötter igen 

och vår hemsideansvarige har kunnat jobba på som det var tänkt. 

Vänsterpartiet Värmland har en Facebooksida som gillas av 259 personer i 

skrivande stund, vilket är 80 personer fler än vid tidpunkten för förra 

verksamhetsberättelsen. På Facebook försöker vi sprida information om 

arrangemang, centrala besök och när vi syns i media. 

 

Nyhetsbrevet 

Ombudsmannen administrerar idag ett nyhetsbrev som når alla medlemmar 

som för närvarande går under namnet: ”Värmlandsläget”.  

 

Vår interna information bygger på att vi har tillgång till allas e-postadresser. 

Vissa utskick kan därför göras per post, men vi försöker undvika vanlig post 

eftersom det är en kostnadsfråga. 

 

3. Förtroendevalda 

3.1 Distriktsstyrelsen (DS), verkställande utskottet (VU) och 

politikansvariga 

 

DS: 

Ordförande: Madeleine Nyvall och Gert Raiml 

 

Ordinarie ledamöter: Susanna Göransdotter, Karlstad, Anders Nilsson, 

Filipstad, Anna Hammar, Hagfors, Lennart Eriksson, Hammarö, Magnus 

Wallengren, Kristinehamn, Carin Bengtsson, Arvika, Birgitta Sundström, 

Karlstad 

 

Ersättare: My Funcke, Forshaga, Bengt Berg, Torsby, Pernilla Strömgren, 

Karlstad, Nathalie Alverblad, Kristinehamn, Kent Hallesson, Torsby 

 

VU: 

Ordinarie ledamöter: Madeleine Nyvall, Gert Raiml, Susanna Göransdotter 

(kassör) 

Ersättare: Anders Nilsson, Birgitta Sundström (avgick under året). 

 

Politikansvariga: 

Kvinnopolitiskt ansvariga: Susanna Göransdotter och Carin Bengtsson 

Fackligt-politiskt ansvarig: Lennart Eriksson 

 

 

3.2 Revisorer 



 

Ordinarie: Per Strömgren Karlstad och Lill Nilsson Karlstad 

Ersättare: Maria Sandgren Loa 

 

3.3 Valberedning 

Ordinarie: Karl Sandström, Karlstad, Tellervo Zetterberg Sunne, Parvane 

Assadbegli Karlstad (avgick under året), Björn Johansson, Kristinehamn, 

Anne-Marie Wallouch Kristinehamn (avgick under året), Lars-Erik Hedlund, 

Sunne, Monica Ekström Karlstad 

 

3.4 Landstingsfullmäktige 

Ordinarie: Anders Nilsson (Gruppledare), Gert Raiml, Arvika, Gun 

Partanen, Karlstad, Lill Nilsson, Karlstad 

 

Ersättare: Anna Hammar, Hagfors, Kent Hallesson, Torsby, Parvane 

Assadbegli, Karlstad 

 

3.5 Regionfullmäktige och regionstyrelsen 

Ordinarie regionfullmäktige: Anders Nilsson, Filipstad, Håkan Svenneling, 

Karlstad, Margret Bergkvist, Hagfors (t.o.m november 2013), därefter Anna 

Hammar, Hagfors, Lill Nilsson, Karlstad 

 

Ordinarie regionstyrelsen: Anders Nilsson, Filipstad,  

Ersättare regionstyrelsen: Anne-Marie Wallouch, Kristinehamn 

 

3.6 Riksdagen 

Riksdagsledamot: Bengt Berg 

 

3.7 Partistyrelsen 

Ersättare i partistyrelsen, kongressvald: Madeleine Nyvall, Karlstad 

 

3.8 Kongressombud 

Kongressombud: Håkan Svenneling, Karlstad, Susanna Göransdotter, 

Karlstad, Tellervo Zetterberg, Sunne, Tina Wallin, Arvika, Carin Bengtsson, 

Arvika. 

 



 

 

6. Landstingsgruppens verksamhetsberättelse 

Skickas ut senare. 

7. Ekonomisk berättelse 

Se separata handlingar. 

8. Revisionsberättelse 

Se separata handlingar. 



 

 

9. Motioner och motionssvar  

Motion om ändringar i DS’ förslag till valplattform  

(Agne Sandberg, Karlstad)  

Attsats 1: Rad 34 – 36, omskrives med tillägg (fetstil):  

Denna urholkning av välfärden är ingen slump. Den bygger på 

nyliberala drömmar om den fria kapitalismen som den bästa av 

världar. Den bygger på en blind tro på de fria marknadskrafternas 

förmåga och goda vilja. Utifrån detta har Alliansen fört en mycket 

medveten politik där de gemensamma trygghetssystemen urholkats. 

Med de allt friare marknadskrafternas växande makt och utrymme 

har omtanke och solidaritet ersatts av girighet och egenintresse.  

Attsats 2: Rad 51, strykning av ord:  

”…..där de äldre visserligen får en omöjlig…..”  

Attsats 3: Rad 94, tillägg, nytt avsnitt:  

För att höja statusen för alla dem som är verksamma inom sektorerna 

skola, vård och omsorg, vill vi kraftigt förstärka den anställdas 

möjligheter till kompetensutveckling.  

Attsats 4: Rad 102, tillägg (fetstil):  

”Kvinnorna tjänar mindre och är i hög grad tvingade att ta 

deltidsarbeten.  

Attsats 5: Rad 128, tillägg (fetstil):  

”…..konkurrera med storbankerna.”  

Attsats 6: Rad 150, strykning, ändrat ordval (fetstil):  

”….är viktigare än behoven människors behov.”  

Attsats 7: Rad 152 – 153, strykning, ändrat ordval (fetstil):  

”I stället blir det mer och mer av den vård som efterfrågas bedöms som 

efterfrågas som tillhandahålls, och kortsiktigt lönsam. Resursstarka och 

……”  

Attsats 8: Rad 199, tillägg (fetstil):  

”….än idag produceras lokalt, energisnålt och miljövänligt.”  

Attsats 9: Rad 202, nytt avsnitt:  

I all offentlig upphandling ska en samlad bedömning av inkomna anbud 

göras med utgångspunkt i att hållbarhetsaspekter tillmäts samma 

betydelse som kostnaderna.  

Attsats 10: Rad 215, tillägg (fetstil):  

”……samma behov i livet: jobb, bostäder, skola och möjligheter till en  



 

utvecklande, meningsfull fritid.”  

   

Rad 228, tillägg(fetstil):  

”De har rätt till arbete, utbildning, meningsfull och utvecklade fritid 

och bostäder.”  

  

Kamratligen,  

Karlstad den 10 februari;  

Agne Sandberg  

  

Motionssvar Agne Sandberg  

Distriktsstyrelsen yrkar  

Att stycket på rad 34-36 lyder ”Denna urholkning av välfärden är ingen 

slump. Den bygger på nyliberala drömmar om den fria kapitalismen som 

den bästa av världar. Utifrån detta har Alliansen fört en mycket medveten 

politik där de gemensamma trygghetssystemen urholkats. Omtanke och 

solidaritet har ersatts av marknadskrafter, girighet och egenintresse”.  

Att därmed anse att-sats 1 besvarad.  

Att bifalla att-sats 2.  

Att den mening som föreslås i attsats 3 läggs efter rad 89 och inte som 

motionen föreslår efter rad 94.  

Att därmed anse att-sats 3 besvarad.  

Att meningen i att-sats 4 ändras till ”Kvinnorna tjänar mindre och är i 

högre grad tvingade att ta deltidsarbeten”.  

Att därmed anse att-sats 4 besvarad.  

Att ändra i plattformstexten så att meningen lyder ”… fler bankkontor, 

och särskilt lokala sparbanker”.  

Att avslå att-sats 5  

Att avslå att-sats 6.  

Att avslå att-sats 7.  

Att meningen i attsats 8 lyder ”I all offentlig upphandling ska större vikt 

ges till krav om hållbarhet, etik och sociala villkor”.  

Att därmed anse attsats 8 besvarad.  

Att bifalla att-sats 9  

Att bifalla att-sats 10 



 

 

10. Förslag till verksamhetsplan 

1. Inledning  

  

Vänsterpartiet växer, så också Vänsterpartiet Värmland. Vi hoppas på att  

underåret växa ytterligare. Två valrörelser kommer att bedrivas under  

2014 också kallat för supervalåret. Värmlandsvänsterns fokus kommer  

ligga på valrörelsen och arbetet med det som kommer efter. Därutöver  

ligger vårt ordinarie arbete med stöd och råd till partiföreningar, samt  

organisation av partiets arbete på distriktsnivå. Om 2013 var  

internorganisationens år så kommer 2014 bli medlemsorganisationens  

och valrörelsens år.  

  

2. Viktiga händelser under 2014  

2.1 8 mars och 1 maj  

 Distriktet kommer att inhämta information om lokala 

arrangemang från partiföreningarna och hjälpa till att sprida 

dessa. Vid behov finns möjlighet att bistå med råd, tips och att 

utforma annonser. Eventuella arrangemang ligger på 

partiföreningarna att anordna. Distriktet ordnar gemensam 

annons inför 1 maj.  

  

2.2 Valrörelsen inför val till Europaparlamentet  

 Distriktet ska sprida kunskap om partiets EU-politik med hjälp 

av debattartiklar och information till våra egna medlemmar.  

 Distriktet förmedlar centrala talare och sörjer för de centrala 

besökens spridning och program.  

 Distriktet ansvarar för att valrörelsen bedrivs även i kommuner 

där vi har svaga partiföreningar, eller helt saknar representation. 

Detta är också ett utmärkt tillfälle att värva medlemmar.  

  

2.3 Valrörelse inför val till riksdag, landsting och  

kommunfullmäktige  

 Distriktet förmedlar centrala valtalare och samverkar med 

partiföreningarna om arrangemang under valrörelsen.  

 Distriktet ska verka för att alla partiföreningar ska ha fått minst 

ett besök av central talare, riksdagskandidat eller kandidat i 

landstingsvalet.  

 Distriktet stöttar kandidater till riksdag och landsting logistiskt 

under deras valturnéer inom distriktet.  

 Distriktet kommer att tillsätta en valledning bestående av 

distriktsstyrelsens verkställande utskott, ombudsman och 

kandidater till riksdag och landsting.  

 Distriktet stöttar partiföreningarnas toppkandidater så långt det 

är möjligt  

 Distriktet ska verka för att valrörelse bedrivs också där det inte 

finns partiföreningar eller där den lokala organisationen är svag.  



 

  Distriktet ansvarar för att registrering av valsedlar sker i tid, i 

samverkan med partiföreningarna.   

 Distriktet samverkar med partiföreningarna om distribution av 

valsedlar. Partiföreningarna ansvarar själva för att valsedlarna 

kommer ut i vallokalerna. Distriktet kommer i så stor 

utsträckning som möjligt sörja för att valsedlar läggs ut där 

partiförening saknas.  

 Distriktet beställer valmaterial så som affischer, flyers, 

valplattformar m.m. för att kunna tillhandahålla ett basutbud till 

alla partiföreningar för att minska den administrativa bördan för 

partiföreningarna. Eventuellt profilmaterial såsom t-shirts, 

vepor, tält m.m beställs av partiföreningarna själva.  

 Distriktet står för samordning och innehåll vid partiets 

medverkan under Ransäterdagarna (”Värmlands Almedalen”).  

  

3. Studier  

 Distriktet uppmuntrar till studier via partiets centrala 

utbildningssatsning ”Vänsterskolan”. Partiföreningarna kan 

själva anordna dessa men distriktet kan vara medarrangör.  

 Under valrörelsen kommer endast Valskolan och Retorik för 

kvinnor att tillhandahållas genom Vänsterskolan och distriktet. 

Valskolan hålls under ”DÅKhelgen” i mars. Retorik för kvinnor 

kommer att erbjudas under våren.  

 Distriktet kan på önskemål från partiföreningarna bistå med 

studiematerial i andra politiska frågor.  

 Distriktet ska verka för att studier hålls såväl på distriktsnivå 

som partiföreningsnivå, kanske med regional indelning, t.ex. 

norr/söder.  

 Partiföreningarna har tillsammans med distriktet gemensamt 

ansvar för att löpande erbjuda grundläggande studier i partiets 

politik till nya medlemmar.  

 Distriktet erbjuder grundläggande parlamentarikerutbildning på 

temat Vänsterpartiet i parlamentet – att bedriva vänsterpolitik i 

kommun och landsting. Erbjuds till våra nya parlamentariker 

efter valet.  

 Distriktet uppmuntrar till kontakter med ABF.  

  

4. Organisatoriskt stöd till partiföreningarna  

4.1 Allmänt  

 På partiexpeditionen finns idag en anställd på 75 % 

(kompletterar sin tjänst med pol. sek. i Karlstads kommun 25 

%) som under valperioden kommer att kommer att kompletteras 

med en valombudsman under sex månader som kommer att 

arbeta 50 %.  

 Ombudsmannens främsta uppgift är att vara ett administrativt 

stöd till distriktsstyrelsen samt att sörja för hjälp, råd och stöd 



 

till partiets föreningar. Ombudsmannen har därför en nyckelroll 

i kommunikationen mellan partiföreningar och 

distriktsstyrelsen.  

 Distriktet begär in ekonomiskt stöd från partiföreningarna vad 

avser det centrala hushållutskicket samt en schablon för 

beställning av valmaterial. En erfarenhet från föregående 

valrörelse var att partiföreningarna hade problem med att få 

fram  material i tid. Ett så kallat ”kanslistöd” används i många 

distrikt för att stärka den gemensamma organisationen.  

 Distriktet kommer i enlighet med beslut på årskonferensen 2013 

att ta in ett så kallat ”kanslistöd” inför valet. Hur ett sådant stöd 

utformas i framtiden behandlas av den kommande 

distriktsstyrelsen.  

  

4.2 Stöd till partiföreningarna  

 Distriktsexpeditionen kan vid behov stå till tjänst med 

utformning av lokala annonser och trycksaker. Vårt mål är att 

partiföreningarna med hjälp av centrala mallar ska klara så 

mycket att detta arbete själva som möjligt.  

 Distriktsstyrelsen har identifierat ett behov hos föreningarna av 

stöd vad gäller medlemshantering och medlemsvård. Utbildning 

i hantering av medlemsregister och medlemsvårdande rutiner 

kommer att prioriteras av distriktet under 2014. 

Partiföreningarna behöver utse medlemsansvariga i sina 

styrelser.  

 Distriktet kan bistå med råd och stöd i politiska frågor.  

 Tips och trix på vad man kan göra kommer att spridas via 

partiets interna kanaler. Goda exempel kommer att spridas via 

vår facebooksida och hemsidan.  

  

5. Intern och extern information  

 Distriktets interna medlemsbrev, som för tillfället 

kallas”Värmlandsläget”, skickas ut ungefär var sjätte vecka och 

ska sprida information om vårt gemensamma arbete.  

 Distriktets hemsida ska uppdateras löpande och fyllas på med 

information inför kommande valrörelse.  

 Distriktets facebooksida ”Vänsterpartiet Värmland” uppdateras 

löpande av ombudsman och distriktsordförande. Ett twitter-

konto och you-tubekanal finns att tillgå inför valrörelsen.  

 Distriktet ska verka för att rätt information sprids till rätt 

personer t.ex. ska epostlistor för partiföreningsordföranden ska 

upprättas.  

 Distriktets interna information sprids i huvudsak via e-post och 

därför måste e-postadresser uppdateras i medlemsregistret. 

Detta är de medlemsansvarigas i respektive partiförenings 

ansvar.  



 

 Distriktet samordnar centrala debattartiklar och försöker sprida 

dessa hos lokaltidningarna. Detta arbete kan med fördel 

utvecklas i samverkan med partiföreningarna under året.  

 Partiföreningarna har en viktig roll i att informera varandra.  

 Distriktet tar gärna emot lokala debattartiklar, motioner och 

annat material för vidarespridning.  

 Möjlighet att ta del av interninformation finns via distriktets 

hemsida, där finns lösenordsskyddade sektioner för närvarande.  

 Lösenord anges i nyhetsbrevet.  

  

6. Distriktsstyrelsens arbete  

 Distriktsstyrelsen ska arbeta operativt under året och om möjligt 

bilda arbetsgrupper för att lösa olika uppgifter.   

 Distriktsstyrelsen ska uppmuntra partiföreningar att delta i 

distriktsstyrelsens möten och göra distriktsstyrelsens arbete och 

mötesverksamhet känt i organisationen.  

 Distriktsstyrelsen ska verka för att förlägga möten ute hos 

partiföreningarna.  

 Distriktsstyrelsen behöver utforma styrdokument för sitt interna 

arbete, exempel på detta är en ekonomisk delegeringsordning 

och delegeringsordning mellan distriktsstyrelsen och det 

verkställande utskottet.  

 Distriktsstyrelsen utser inom sig politikansvariga inom t.ex. 

feminism och fackligt-politiskt arbete.  

 Distriktsstyrelsen ska verka för goda relationer med föreningar, 

folkrörelser, fackförbund och ideella krafter som står 

Vänsterpartiet nära.  

  

7. Avslutning  

Under supervalåret 2014 kommer fullt fokus att ligga på valrörelsen –  

förarbetet, valarbetet och efterarbetet kommer att ta alla våra resurser i  

anspråk. Tillsammans ska vi stärka vår organisation. Genom studier,  

pepp och gemensam kraft ska vi göra vårt för att vända den politiska  

utvecklingen. Där vi har vunnit ska vi vinna igen, och där de borgerliga  

har makten ska vi ta den tillbaka. Under det här året är det alla  

tillsammans. Distriktsstyrelsens ambition är att verksamhetsplanen ska 

verkställas i sin helhet och med goda resultat. Med gemensam kraft 

kommer vi att klara det!  

 

11. Förslag till valplattform 2014-2018 

Se separata handlingar. 


