
Distriktsstyrelsemöte 29 oktober 2013 i Eskilstuna, partilokalen 

Närvarande: Patrik Renfors, Maud Ekman, Alar Kuutmann, Staffan Folke, Helena Dahlström, Kajsa 

Persson och Ingela Wahlstam  

Adjungerad: Lotta Fornarve Johnsson 

Frånvarande: Maggan Johansson, Peter Hjukström 

1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes.  

 

3. Val av sekreterare och justerare 

Till mötessekreterare valdes Maud Ekman och till justerare Ingela Wahlstam. 

 

4. Föregående protokoll 

En punkt i föregående protokoll om deltagande i ABF:s halvårsmöte i Katrineholm 

kommenterades.  Alar är förhindrad och Tony får representera Vänsterpartiet Sörmland. 

Protokollet har varit utsänt och lades med godkännande till handlingarna. 

 

5. Skrivelser 

En skrivelse från Vingåker har inkommit. Den behandlas under punkt 10. 

  

6. Rapporter 

a) Partistyrelsen: Muntlig rapport av Lotta. PS kommer att ha möt fredag-söndag v 44 för 

att behandla alla 260 motioner som har inkommit. Miljöfrågorna som en särskild 

arbetsgrupp Eko-Eko (Ekonomi-Ekologi) jobbar med presenteras i en rapport efter valet, 

eftersom flera nya frågor har kommit upp som behöver bearbetas grundligt. Men en 

delrapport finns redan nu på hemsidan.  Vår riksdagsmotion om miljöfrågor 

rekommenderas också till läsning.  Inför valarbetet kommer ett antal för oss centrala 

miljöfrågor att lyftas fram.  Arbetsgruppen om 6-timmars arbetsdag kommer med ett 

konkret förslag till kongressen där också kostnader för reformen redovisas. 

b) Landstinget: Muntlig rapport av Maud. Landstingsgruppen har arbetat intensivt med 

budgeten inför budgetfullmäktige 22-23 oktober. Vi har fått positivt bemötande från 

majoriteten – eftersom vårt förslag till stora delar överensstämmer med deras, förutom 

att vi gör särskilda satsningar i några profilfrågor. Vårt eget budgetförslag är lätt att 

förstå, presenterar huvuddragen i vår politik och är illustrerat med Elinors foton som har 

fått beröm. Tilläggsbudgeten där vi föreslog en satsning på arbetsmarknadsåtgärder för 

undersköterskor har också fått gott bemötande, och vi kommer att fortsätta att driva 

den frågan nästa år. 

c) Partiföreningar: Inga särskilda rapporter föredrogs.  Se även under punkten Studier. 

d) Vänsterdagarna: Rapport kommer i nästa nummer av En rak vänster. 



e) Nya lokalen: Bredbandet är installerat och målning av lokalen är på gång. 

Fastighetsägaren har handikappanpassat lokalerna på ett bra sätt. DS önskar någon 

forma av invigning av de nya lokalerna efter nyår. 

f) Region- och landstingspolitiskt program/plattform: Efter Landstingsgruppens nästa 

möte 11 november kommer ett förslag till plattform att skickas ut på remiss till 

lokalföreningarna. Det kommer inte att vara så detaljerat som det föregående, utan 

behandlar våra profilfrågor och lyfter fram några centrala valfrågor. 

g) Informellt möte med S. DS ordförande och ombudsman har träffat motsvarande 

funktioner inom S för diskussion om framtiden. Intresset var allmänt positivt.  Förslag 

från Mp i Nyköping finns om att vi bör genomföra ett liknande möte med ledningen för 

Mp i distriktet. Patrik meddelar att vi är intresserade. 

h) Uppdrag till DS: Vid konferensen på Syninge framfördes uppdrag till DS inför valen. 

- En kurs om hur man gör inspelningar till you-tube. Thomas Selig kan anlitas. 

- DS bör göra nedslag i lokalföreningar som behöver stöd under valrörelsen 

- Vi behöver ordna någon form av öppna diskussionsdagar i distriktet. 

- Vad händer efter Syninge? Frågan om något digitalt debattforum väcktes. 

- Fråga om att använda en annan kursgård med kortare resväg väcktes. DS ansåg 

spontant att vi b ör ta ansvar för vår egen kursgård och att miljön på Syninge är 

värdefull. 

Frågorna remitterades till VU för bredning. Utvärderingen från Syningedagarna bör 

finnas med vid frågornas behandling. 

i) Valkonferensen 15 februari 2014: Kallelse har skickats ut till medlemmarna och 

lokalföreningarna.  

j) En rak vänster: Arbetet har påbörjats. En krönika om Vänsterdagarna önskas, och den 

bör vara ca 2 700 tecken. Kajsa Persson åtar sig att skriva den. Dessutom behövs goda 

exempel från lokalföreningarna. Lotta Fornarve åtar sig att skriva något om Öppet Hus i 

Oxelösund. Alar kontaktar Peter om aktionerna i Strängnäs/Mariefred. Alar skriver en 

uppmaning till lokalavdelningarna om att bli aktiva i insamling till kvinnojourer och 

samtidigt lyfta vår feministiska politik, exemplet Eskilstuna. 

 

7. Ekonomi 

En rapport kommer att skickas ut till DS. Resultatet följer planen. 

 

8. Valbudgeten 

Kassören presenterade ett förslag om att vi har möjlighet att spendera 750 000 kr under 

valåret utöver ombudsmannens lön. 

Föregående valår fördelade sig kostnaderna på följande sätt: 

Hushållsutskick   116 000 

Kulturanslag    20 000 

Materialkostnader       20 000 

Övriga kostnader   100 000  

Stöd till lokalföreningar  150 000 

 



Om vi utgår från dessa kostnader återstår 444 000 till olika typer av marknadsföring och en 

valombudsman för Ung Vänster. En sådan tjänst beräknas till ca 180 000, då återstår till 

marknadsföring för båda valen 264 000. 

En diskussion fördes om kulturanslag skulle ha en egen post i valbudgeten eller ingå i 

summan stöd till lokalföreningar som tidigare hade nämnts skulle kunna vara 180 000 totalt 

istället för 150 000.  Mötet beslutade att kulturbidrag ska redovisas separat för att göra 

speciella insatser som riktar sig till länet som helhet. Ett exempel nämndes om att arrangera 

”Öppen radikal scen” som en regional satsning, bland att för att kulturarbetare är en viktig 

målgrupp för Vänsterpartiet (många är missnöjda med den borgerliga kulturpolitiken). En 

arbetsgrupp bildades för att planera detta och återkomma med ett kostnadsförslag som 

vävs in i valbudgeten vid DS möte i januari.  Lotta F, Alar och Ingela ingår i arbetsgruppen 

och Lotta är sammankallande.   

 

En diskussion fördes också om att stöd till lokalföreningar inte enbart behöver baseras på 

egna ansökningar från lokalföreningar, utan stödet kan också planeras av DS tillsammans 

med någon av de mindre lokalföreningarna som annars kanske inte skulle ta eget initiativ.  

 

9. Ombudsman/Valombudsman och teamarbete 

Kassören presenterade ett förslag att anställa en valombudsman för Ung Vänster under 6 

månader, april-september liksom föregående valår.  Lönen enligt vårt kollektivavtal bör vara 

24 926 kr per månad, 3 veckors betald semester under juli månad ingår. En annons behöver 

utformas och publiceras i nästa nummer av En rak Vänster, på partiets hemsida både i 

distriktet och centralt samt anmälas till arbetsförmedlingen. VU formulerar en annons vid 

nästa möte. Mötet anser att denna valombudsman bör vara under 25 år för att fungera bra i 

skoldebatter. 

 

Denna valombudsman ska vara en resurs för hela distriktet och ingå i en arbetsgrupp för 

gemensam planering av aktiviteter tillsammans med distriktets ombudsman (Tony), de 

politiska sekreterarna i landstinget(Elinor) och Eskilstuna kommun (Maria F) samt 

valombudsmannen i Eskilstuna (Kristofer). 

 

10. Vingåker 

Lokalföreningen i Vingåker tappar medlemmar och söker stöd från DS. Ombudsmannen 

planerar att delta i ett medlemsmöte i Vingåker 14 november. Ett förslag är att DS deltar i en 

utåtriktad aktivitet i samband med en julmarknad eller något annat som lokalföreningen 

önskar. 

 

En skrivelse har inkommit till DS från Kaisa Komulainen-Nilsson och Lasse Nilsson som vill 

lämna lokalföreningen i Vingåker och ändå vara medlemmar och tillhöra Vänsterpartiet 

Sörmland. Kaisa är i så fall beredd att lämna sina uppdrag i Vingåker. Patrik kontaktar 

partisekreteraren och frågar om detta är möjligt. (Svaret från partisekreteraren blev att man 

måste tillhöra en lokalförening, men det kan vara en annan än där man är bosatt.) 

 

 

 



11. Studier 

Eskilstuna har genomfört Vänsterskola 19 oktober med Barbro Sörman om retorik. 

Nyköping/Oxelösund/Trosa/Gnesta börjar sina studier 23 november på Koordinaten i 

Oxelösund med politisk översiktskurs. Presentationen hålls av Lotta Fornarve. I Flen har en 

politikerskola påbörjats.  

 

12. Övriga frågor 

Lotta informerar om besök i distriktet av kvinnor från Somaliland på initiativ från Flens 

lokalförening. Vänstern Internationella Forum bidrar ekonomiskt. Torsdag 21 november kl 

18.30 blir det ett öppet möte på folkhögskolan i Nyköping. Måltid på Afariska föreningens 

restaurang innan mötet. Ombudsmannen hjälper till med att sprida information till andra 

lokalföreningar. 

 

13. Mötets avslutande 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

Nästa möte blir i Oxelösund 19 november kl 18.00 på partilokalen. (Maud tar med 

passagerare i bilen från Nyköping: Helena, Peter och Tony.) 
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