
Distriktsstyrelsemöte 4/2-2014 

Närvarande: Patrik Renfors, Helena Dahlström, Kajsa Persson, Staffan folke 

Adjungerade: Lotta fornarve, Tony Rosendahl 

1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnad. 

2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes 

3. Val av mötessekreterare  

Till mötessekreterare valdes Tony Rosendahl 

4.Val av justerare Helena Dahlström 

Till justerare valdes Helena Dahlström 

5.Föregående protokoll  

Föregående protokoll lästes igenom, justerades och lades till handlingarna 

6. Skrivelser 

A. Skrivelse från Flen: Maria Sveland, känd författare och feministisk debattör, besöker Flen vecka 7 

eller 9 och håller en föreläsning. Preliminär budget. 18725 kronor i föreläsningsarvode. Sammanlagt 

beräknas kostnaden uppgå till 26 7245 kronor.  

Beslut: DS Beslutar att bevilja 5 000 kronor i bidrag. Ordförande uppdras att svara på ansökan. 

B. Besöket från Somalienland: DS beslutar att ta eventuella kostnader som inte täcks av bidraget 

från VIF för middag och lokal. 

C. Övriga skrivelser. 

ABF håller årsmöte i april. Ombud sen tidigare är Alar Kuutmann, ordinarie, och Tony Rosendahl, 

ersättare. 

Medlemsmatrikel. Siffrorna för medlemsantalet vid årsskiftet har kommit och distriktet hade 387 

betalande medlemmar per 31/12-2013.  

Föreningen i Gnesta vill ha hjälp med att bemöta ett inlägg på ledarsidan i SN. Ombudsmannen 

kontaktar partiets presstjänst. 

7. Rapporter 

A. Kongress. 

 Patrik Renfors, Tony Rosendahl och Lotta Fornarve rapporterade från kongressen.  

B. Årsmöten: 

Ombudsmannen har bjudits in att vara mötesordförande för Vänsterpartiet Nyköpings årsmöte. 

Distriktsordförande har varit mötesordförande på Vänsterpartiet Katrineholms årsmöte. Oxelösund 

har årsmöte 8 mars. 

C. PS/landsting 

Lotta Fornarve rapporterade från PS. Första mötet för nya partistyrelsen blir på Syninge kursgård i 

helgen. Bland annat väljs Partisekreteraren och man arbetetar med valplattformen. 

Rapport från landstingsgruppen förelåg skriftligt och lades till handlingarna. 



D: Övrig rapporter  

Kulturgruppen. Lotta föredrog förslag till upplägg för Vänsterslaget i sörmland, en musiktävling som 

en del av valrörelsen. Se bilagan. 

Intresseförfrågan skickas till lokalföreningarna.  

8. DS årsmöte 

A. Verksamhetsplan 

Förslaget till verksamhetsplan gicks igenom och med smärre justeringar godkändes. Förslaget till 

verksamhetsplan skickas ut till samtliga föreningar. 

B. Verksamhetsberättelse.  

Verksamhetsberättelsen är inte klar än. Distriktsordförande och ombudsmannen börjar arbeta med 

den. 

C. Valbudget 

Det har kommit en förfrågan om gemensam TV reklam från distriktsstyrelsen för vänsterpartiet i 

Östergötland. 

DS beslutar att säga nej till förslaget på grund av kostnads och täckningsskäl. Täckningen skulle 

enbart omfatta södra delen av länet och kostnaderna i förhållande till det för stora. 

Förslaget till valbudget diskuterades. 

DS beslutade att godkänna valbudgeten. 

 

D. Övrigt. 

Staffan Folke meddelade att han inte ställer upp till omval efter 10 år i distriktstyrelsen som kassör. 

9. Ordförandeträff. 

Distriktsordförande kallar till möte med datum efter årskonferensen. Gruppledar och funktionärsträff 

i Nyköping den 12 februari.  

10. Valkonferensen.  

Lars Fornarve och Lillemor Johansson tillfrågas om någon av de kan vara sekreterare på 

valkonferensen. Torbjörn Björlund, riksdagsledamot från Östergötland är inbjuden som 

mötesordförande. 

11. Ekonomi 

Kassören gick igenom den ekonomiska rapporten. Godkändes och lades till handlingarna. DS 

beslutade att köpa Officepaketet. Beslutades att ett nytt skrivbord till ombudsmannen skall inköpas.  

12. Partiföreningar 

 Jonas Sjöstedt besöker Nyköping den 24 februari. 

13. Valombudsman 

DS har beslutat att anställa Ibrahim Alkhafajji som valombudsman från och med 1 april -30 

september. Lön enligt avtal. 

14.Valsedlar 

DS beslutade att utse Tony Rosendahl och Elinor Sundén som partiets ansvariga för beställningar av 



valsedlar. Ombudsmannen medelade att partiet centralt har beslutat om ett generellt 

Hushållsutskick efter önskemål från distrikten med ibladade valsedlar. 

15. Kurser 

Valkurs. 

Valkursen för distriktets valarbetare kommer att hållas i Eskilstuna 29 mars. Ombudsmannen skickar 

kallelse. 

Retorikkurs för kvinnor 5 april.  

Maud och Kajsa ansvarar. 

Frågan om styrelsekurs och youtube kurs som ursprungligen skulle ha hållits 29 maj tas på nästa DS. 

16. Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

17. Mötets avslutande 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutad. 

 

Vid protokollet  Justerare  Justerare 

 

Tony Rosendahl  Patrik Renfors  Helena Dahlström 


