
 

Kallelse till distriktsårskonferensen 2016 

Vänsterpartiet Värmland 

 

Karlstad den 16 december 2015 

 

Till Partiföreningarna  

Distriktets valberedning och revisorer  

Landstingsgruppen 

Länets riksdags- och partistyrelseledamöter  

Distriktsstyrelsens ledamöter och partikansliet för kännedom 

 

 

 

 

Bilagor 

1. Dagordning 

2. Motionshandledning 

3. Ombudsfördelning 
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Välkomna till distriktsårskonferensen!  

Vänsterpartiet Värmland håller årskonferens lördagen den 19 mars i 

Storfors, Kulturhuset (gamla Folkets Hus). Adressen är Centrumplan 1. 

Konferensen startar kl 10 och beräknas pågå till kl 16.  

Årskonferensen är distriktets högsta beslutande organ och består av 

ombud från partiföreningarna valda på partiföreningarnas 

medlemsmöten. Konferensen är öppen för åhörare. Distriktet betalar resa 

och mat för ombud och en ersättare.  

Årskonferensen behandlar distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse och 

ekonomiska berättelse för det gångna verksamhetsåret samt landstings-

gruppens rapport. Vidare beslutar årskonferensen om verksamhetsplan 

för det kommande året, behandlar inkomna motioner samt väljer 

distriktsstyrelse, revisorer och valberedning. Handlingar in för årsmötet 

kommer att skickas ut kontinuerligt inom den tidsram som stadgarna 

anger. 

Motioner 

Motioner ska ha inkommit till distriktsexpeditionen senast den 6 februari, 

helst via e-post till adressen varmland@vansterpartiet.se. Det går också 
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bra att skicka dem till distriktsexpeditionen, på adressen Vänsterpartiet 

Värmland, Norra Klaragatan 1, 653 40 Karlstad.  

Nomineringar 

Årskonferensen väljer distriktsordförande, distriktsstyrelse, revisorer och 

valberedning. Det går bra att nominera som enskild medlem, eller genom 

beslut av en partiförenings styrelse, medlemsmöte eller årsmöte. De 

nominerade ska vara tillfrågade. Förhandsnomineringsstopp är den 14 

februari. Nomineringar inkomna efter det kommer inte att behandlas av 

valberedningen men de kommer att redovisas. 

Nomineringar till distriktsordförande, distriktsstyrelse och revisorer 

skickas till distriktets valberedning, på e-postadressen 

varmland@vansterpartiet.se.  

Nomineringar till ny valberedning skickas till distriktsstyrelsen senast 

den 15 februari på e-postadressen varmland@vansterpartiet.se. 

Var tydlig med att ange vad du nominerar till, distriktsordförande, 

distriktstyrelseledamot, revisor eller valberedning. 

 

Med kamratliga hälsningar, 

 

 

_________________________ 

Madeleine Nyvall, 

distriktsordförande 
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1. 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 Verksamhetsplan 

§12 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 

§13 Val av revisorer 

 a) val av ordinarie revisorer 

 b) val av revisorssuppleanter 

§14 Val av valberedning 

 a) fastställande av valberedningens storlek 

 b) val av valberedning 

§15 Övriga frågor 

§16 Mötets avslutande 



 

2. Motionshandledning 

Alla medlemmar i distriktet har rätt att skicka in motioner för att förbättra 

de dokument som ni nu fått i detta utskick och allmänna motioner om ni 

önskar att någon annan fråga tas upp på distriktsårskonferensen. 

Motioner kan skickas av medlemmar, föreningar eller styrelser, enskilt 

eller i grupp. I det här dokumentet förklarar vi lite om hur ni skriver 

motioner och hur processen ser ut efter det. 

Vad är en motion? 

En motion är ett förslag till beslut. Det kan exempelvis vara en 

förändring i ett dokument eller ett nytt ställningstagande i någon fråga. 

Vad kan jag motionera på? 

De dokument som nu skickats ut med kallelsen kan alla vara aktuella för 

förslag på ändringar och tillägg. När det gäller förslaget på 

verksamhetsplan så är det dokumentet i sin helhet som du kan motionera 

på. Det är också kopplat till dessa dokument vi vill ha debatt om politiska 

och organisatoriska prioriteringar. 

Det går också bra att skicka in allmänna motioner, d.v.s. motioner om 

ställningstaganden som går vid sidan av de utskickade dokumenten. 

Varför ska jag motionera? 

Kort och gott för att ställningstagandena ska bli så bra som möjligt och 

för att använda din rätt till att påverka. Även om det har tänkts mycket på 

vad som ska stå i alla dokument så kan det säkert bli bättre. 

Hur gör jag? 

Diskutera gärna dokumenten tillsammans i partiföreningen innan 

motionsstoppet och skriv motioner tillsammans. Bjud gärna in någon från 

distriktsstyrelsen till föreningen för att diskutera dokumenten. Även om 

ni kanske inte tycker lika så kanske ni kan hjälpa varandra att formulera 

de bästa motionerna. Har ni inte tid att träffas så hittar du några 

exempelmotioner här nedan som förklarar hur du kan göra. 

När ska motionerna vara inne? 

Alla motioner ska ha inkommit till distriktsexpeditionen senast den 6 

februari, helst på e-postadressen varmland@vansterpartiet.se. Det går 

också bra att skicka dem till distriktsexpeditionen, på adressen 

Vänsterpartiet Värmland, Norra Klaragatan 1, 653 40 Karlstad.  

Och vad händer sedan? 

Distriktsstyrelsen svarar på alla motioner. Senast tre veckor före 

årskonferensen ska alla ombud till distriktsårskonferensen ha fått alla 

motioner hemskickade tillsammans med DS svar. 

Distriktsårskonferensen beslutar sedan om bifall eller avslag på 

motionerna.  
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Hur skriver jag en motion? 

Alla kan lära sig att skriva en motion. Det som är viktigast är att det är ett 

tydligt yrkande, alltså vad som ska beslutas. Så här kan en motion på 

verksamhetsplanen se ut: 

Ni har glömt tomtarna! 

När vi läser förslaget på verksamhetsplan är det uppenbart för oss att 

distriktsstyrelsen helt glömt bort att lyfta tomtarnas roll i samhället. För oss är 

det självklart att föra in en text om dessa i verksamhetsplanen. Det är väldigt få 

tomtar som har en egen bostad, men det är också allt fler tomtar som saknar en 

fast anställning. 

Vi yrkar 

att följande text förs in efter stycke 8 i verksamhetsplanen: 

”Allt fler tomtar saknar en egen bostad. Vi i vänsterpartiet anser att det är ett 

problem som vi måsta ta tag i på allvar. Om antalet tomtar utan hem ökar 

riskerar vi att få ett samhälle helt utan julklappar. Det är därför vårt 

gemensamma ansvar att bygga ett samhälle där även tomtar får plats.” 

Tomtemor, Vänsterpartiet Tomteboda 

En allmän motion kan t ex se ut så här: 

Bort med bilarna - in med hästarna! 

Eftersom vi är ett parti som vill värna om miljön tycker vi att det vore lämpligt 

att vi i fortsättningen använder oss av hästar istället för bilar. 

Vi yrkar 

att distriktsstyrelsen ser över möjligheterna att ersätta distriktets bil med en 

häst 

Vänsterpartiet Hästhagen 

Antagen av medlemsmöte 2014-12-31 

 



 

3. Ombudsfördelning 

Partiföreningarna representeras med ett ombud för varje påbörjat 10-tal 

medlemmar, baserat på antalet betalande medlemmar den 8 december 

2015.  

Partiförening Antalet betalande 

medlemmar 2015-12-08 

Antal ombud 

Arvika 46 5 

Eda 14 2 

Filipstad 13 2 

Forshaga-Deje 16 2 

Grums 13 2 

Hagfors 21 3 

Hammarö 21 3 

Karlstad 129 13 

Kil 19 2 

Kristinehamn 47 5 

Munkfors 9 1 

Storfors 7 1 

Sunne 20 3 

Säffle 8 1 

Torsby 28 3 

Årjäng 9 1 

Totalt 420 49 

 

Partiföreningarna väljer sina ordinarie ombud och suppleanter på ett 

medlemsmöte eller årsmöte. Samtidigt fastställs den ordning i vilken 

suppleanterna träder in. Ledamot i distriktsstyrelsen kan inte väljas till 

ombud. Bifoga protokoll från när ombuden valdes. 

Skicka in ombudens och suppleanternas namn, kontaktuppgifter och 

eventuella allergier till distriktsexpeditionen, på adressen 

varmland@vansterpartiet.se senast den 21 februari. Vi arrangerar också 

barnaktiviteter vid behov – se bara till att anmäla det i god tid.  

 

Även åhörare ska anmälas senast 21 februari. 
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4. Datum 

 

6 februari - Sista dag för motioner 

14 februari - Sista dag för nomineringar till DS, revisorer, 

kongressombud och valberedning 

21 februari - Sista dag att anmäla ombud 

27 februari – Motioner + motionssvar och förslag till verksamhetsplan 

skickas ut till ombuden 

12 mars - Verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport och 

revisorsberättelse skickas ut till ombuden 

 


