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Minnesanteckningar	  från	  möte	  med	  Vänsterpartiets	  möte	  för	  och	  med	  kongressombud	  
11	  dec	  2011	  

	  

Mötets	  öppnande	  
Håkan	  förklarade	  mötet	  öppnat	  och	  hälsade	  alla	  välkomna.	  	  
	  
Till	  ordförande	  utsågs	  
Birgitta	  Sevefjord	  	  och	  Håkan	  Jörnhed	  
	  
Till	  mötessekreterare	  utsågs	  
Lotti	  Ryberg-‐Welander	  
	  
Till	  justerare	  utsågs	  
Jan	  Strömdahl	  	  
	  
	  
Talarstolsövning	  	  
Birgitta	  inledde	  och	  tipsade	  bl.a.	  om	  

-‐ Markera	  nyckelord,	  gärna	  med	  färgpenna.	  
-‐ Träna	  hemma,	  särskilt	  på	  tidsbegränsningarna.	  Utgå	  från	  två	  minuter	  –	  det	  tar	  oftast	  längre	  

tid	  att	  tala	  från	  talarstolen.	  Träna	  dessutom	  på	  en-‐minutersinlägg.	  	  
-‐ Börja	  inlägget	  med	  att	  tala	  om	  vilken	  motion	  du	  kommer	  att	  prata	  om/för/	  mot.	  
-‐ Titta	  på	  folk	  du	  känner	  och	  känner	  dig	  bekväm	  med	  och	  de	  bör	  titta	  kamratligt	  tillbaka.	  
-‐ Talartiden	  börjar	  räknas	  från	  det	  att	  du	  börjar	  tala;	  så	  andas	  lugnt	  och	  djupt,	  justera	  micken	  

och	  stressa	  inte!	  
-‐ Det	  är	  225	  ombud	  och	  alla	  är	  de	  dina	  partikamrater!	  	  

	  
Inlägg	  från	  delegationen:	  	  
Nervositet	  behöver	  inte	  missgynna	  dig	  och	  det	  du	  säger.	  	  
Vi	  vet	  inte	  om	  det	  blir	  blinkande	  lampor	  eller	  knackningar	  när	  talartiden	  börjar	  ta	  slut.	  
Gör	  gärna	  studiebesök	  i	  talarstolen	  innan	  själva	  kongressen	  börjar.	  	  
Det	  är	  en	  modern	  kongressal;	  förmodligen	  med	  två	  talarstolar.	  	  
Publiken	  spelar	  stor	  roll	  –	  respektera	  varandra,	  polemisera	  inte	  och	  lyssna	  omsorgsfullt	  på	  den	  som	  
talar.	  	  
Apostrofering	  (hänvisning	  till	  i	  salen	  närvarande	  personer)	  kommer	  inte,	  annat	  än	  i	  undantagsfall,	  ge	  
replikrätt	  –	  så	  undvik	  det!	  
Koncentrera	  dina	  inlägg	  –	  det	  är	  ingen	  idé	  att	  tro	  att	  du	  hinner	  prata	  om	  allt	  du	  vill!	  	  
Slå	  gärna	  ihop	  dina	  yrkanden	  om	  flera	  olika	  motioner	  som	  rör	  samma	  fråga;	  t.ex.	  föräldraförsäkring,	  
särskola	  eller	  miljö.	  
	  
	  
Internationella	  gäster:	  	  
Fler	  värdar	  behövs!	  Gäster	  från	  följande	  länder	  behöver	  extra	  värdskap:	  Indonesien,	  Afghanistan,	  
Libanon,	  Sydafrika,	  Mali,	  Honduras,	  Palestina,	  Kurdistan	  (turkiska	  delen),	  Nicaragua,	  Västsahara,	  
Brasilien	  
	  
Följande	  personer	  anmäler	  sig	  på	  mötet:	  	  
	  Annelis	  Lindblom	  
Camilla	  Karlberg	  
Francisco	  Contreras	  	  
Kjell	  A	  Johansson	  
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Janne	  Strömdahl	  -‐	  Polisario	  
Carl-‐Johan	  Rahm	  	  
Anders	  Erixon	  –	  Sydafrika.	  
	  
Andra	  intresserade	  anmäler	  sig	  å	  det	  snaraste	  till	  per.bjorklund@vansterpartiet.se	  
	  
Diskussion	  i	  storgrupp	  om	  strategidokumentet:	  
	  
Marianne	  Eriksson:	  underliggande	  kritik	  mot	  strategidokumentet.	  Stöd	  för	  motion	  S	  1.	  	  
	  
Anders	  Rosén:	  Internationell	  utblick	  och	  strategi	  saknas.	  	  Internationellt	  nätverk	  behövs.	  	  Stöd	  för	  S15	  
	  
John	  Hörnquist:	  För	  många	  prioriteringar;	  fler	  behövs	  inte	  och	  är	  närmast	  kontraproduktivt.	  Vi	  
kommer	  inte	  att	  ha	  tid	  för	  en	  stor	  politisk	  idédiskussion.	  Stryk	  de	  politiska	  delarna!	  Bifall	  till	  motion	  S	  
16.	  	  
	  
Åsa	  Brunius:	  Bifall	  till	  motion	  S	  16.	  Vad	  är	  viktigt	  med	  strategidokumentet?	  Organisationen	  bör	  
stärkas.	  Vår	  relation	  till	  socialdemokratiska	  partiet	  förändras	  i	  takt	  med	  att	  socialdemokraternas	  
position	  förändras.	  Synen	  på	  partiföreningen	  behöver	  utvecklas,	  men	  vi	  behöver	  också	  vara	  aktiva	  på	  
annat	  sätt.	  	  
	  
Gunnar	  Ågren:	  Politiken	  viktig	  i	  strategin	  för	  framtiden.	  Därför	  bifall	  till	  motion	  S	  101	  och	  S	  103.	  Vi	  
behöver	  en	  analys	  och	  kritik	  av	  den	  nuvarande	  ekonomiska	  situationen/krisen.	  
	  
Lina	  Hjorth:	  Avslag	  på	  strategidokumentet;	  för	  mycket	  oklarheter	  och	  otydligt	  underlag.	  Kritik	  mot	  	  
avsnittet	  om	  vår	  profil.	  Motion	  S	  1	  -‐	  5.	  
	  
Jan	  Strömdahl:	  Visst	  behov	  av	  organisationsdiskussion,	  men	  det	  är	  bättre	  att	  avslå	  
strategidokumentet.	  	  	  
	  
Gunnar	  Ågren	  (replik):	  Känner	  sympati	  för	  avslagsyrkande,	  men	  vill	  också	  diskutera	  viktiga	  politiska	  
frågor.	  
	  
Mattias	  Eneroth:	  Bifall	  till	  motion	  S	  1.	  Strategidokumentet	  tillför	  inget	  utan	  får	  bara	  en	  oklar	  ställning	  
relativt	  partiprogrammet,	  vilket	  är	  riktigt	  bra.	  	  
	  
Lotti	  Ryberg-‐Welander:	  Bifall	  till	  motion	  S	  1.	  Organisationssynen	  felaktig,	  då	  den	  förutsätter	  en	  
centralisering	  av	  partiet,	  vilket	  är	  både	  onödigt	  och	  felaktigt.	  	  
	  
Staffan	  Norberg:	  Introvert	  och	  navelskådande	  dokument.	  Men	  helt	  avslag	  brukar	  inte	  lyckas.	  Renodla	  
dokumentet.	  Bifall	  motion	  S	  16	  i	  andra	  hand.	  
	  
Lars-‐Erik	  Backman:	  Bland	  de	  sämsta	  texter	  som	  kommit	  från	  partiet.	  Bifall	  motion	  S	  1.	  
	  
Anders	  Eriksson:	  Ny	  situation	  i	  samhället;	  stressen	  är	  stor	  pga	  ekonomin	  och	  boendekostnader.	  	  Bifall	  
S	  	  1	  –	  5.	  	  
	  
Francisco	  Contreras:	  	  Miljöpolitik	  är	  verkligen	  inte	  bara	  nationell	  –	  en	  svaghet	  av	  många.	  Bifall	  till	  
motion	  S	  1	  –	  5.	  	  
	  
Tobias	  Johansson:	  Spännande	  när	  Framtidskommissionen	  började	  sitt	  arbete.	  Besvikelse	  först.	  Men	  
yrkar	  avslag	  på	  motion	  S	  1	  –	  5.	  	  	  
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Anders	  Rosén:	  Bifall	  till	  motion	  S	  121	  om	  arbetstidsförkortning.	  
	  
Mehmet	  Coksῠrer:	  Rotation	  bland	  våra	  valda	  företrädare	  önskas.	  Bör	  skrivas	  in	  i	  strategidokumentet.	  	  
Arvodet	  är	  för	  viktigt	  för	  många	  av	  våra	  representanter.	  
	  
Petter	  Isgren:	  Organisationsstärkning	  behövs,	  och	  Vänsterpartiet	  behöver	  tala	  med	  en	  röst.	  
Centralisering	  nödvändig.	  Avslag	  på	  motion	  S	  1.	  Bifall	  S16.	  
	  
Elin	  Brink:	  Hur	  tar	  vi	  vara	  på	  våra	  talanger?	  Motion	  63.	  En	  inventering	  av	  våra	  medlemmar	  och	  deras	  
kunskaper	  och	  engagemang	  behövs.	  	  
	  
Gunnar	  Ågren:	  Bifall	  till	  S	  1.	  

Marianne	  Eriksson:	  Maratondebatt	  hotar.	  Koncentration	  behövs;	  Stockholmsdelegationen	  bör	  inrikta	  
sig	  på	  bifall	  till	  motion	  S	  1.	  	  

Francisco	  Contreras:	  Stöder	  Marianne,	  och	  vill	  peka	  på	  att	  inte	  heller	  de	  organisatoriska	  delarna	  i	  
strategidokumentet	  håller	  måttet.	  Halvdant	  dokument	  tillför	  inget.	  

Anders	  Rosén:	  Hur	  agerar	  presidiet	  med	  krav	  på	  avslag	  på	  strategidokumentet?	  

Mats	  Einarsson:	  Presidiet	  vet	  inte,	  diskussionen	  pågår	  men	  oavsett	  presidiets	  förslag	  kan	  kongressen	  
naturligtvis	  besluta	  om	  en	  annan	  ordning	  om	  någon	  kongressdeltagare	  yrkar	  på	  en	  annan	  
debattordning	  och	  får	  kongressens	  stöd	  för	  det.	  	  

Marianne	  Eriksson:	  Föreslår	  att	  vi	  yrkar	  på	  stöd	  för	  bifall	  S	  1	  innan	  debatt	  i	  sak	  inleds.	  	  

Jan	  Strömdahl:	  Vill	  att	  delegationsledningen	  agerar	  för	  att	  ställningstagande	  till	  strategidokumentets	  
vara	  eller	  icke	  vara	  först	  på	  dagordningen.	  

John	  H	  från	  delegationsledningen:	  Bollar	  tillbaka	  frågan	  till	  den	  autonoma	  delegationen.	  	  

Gunnar	  Ågren:	  Sthlmsdelegationen	  bör	  lägga	  yrkande	  på	  avslag	  innan	  debatt	  i	  sak	  börjar.	  
Organisationsdokument	  kan	  behövas,	  men	  svårt	  att	  ändra	  liggande	  förslag.	  Bör	  återremitteras	  till	  
partistyrelsen.	  	  

Åsa	  Brunius:	  Först	  S1-‐S5.	  Sedan	  S	  16	  som	  ger	  förslag	  på	  ändringar	  för	  ett	  organisationsdokument.	  	  

Marit	  Strand	  Pettersen	  från	  Bromma:	  Bifall	  till	  S	  1	  och	  S	  5,	  avslag	  S	  2.	  Nytt	  dokument	  behövs.	  

	  Sammanfattning:	  Håkan	  vill	  att	  delegationsledningen	  tar	  med	  sig	  Stockholmsdelegationens	  
synpunkter	  om	  arbetet	  med	  strategidokumentets	  vara	  eller	  icke	  vara.	  	  

Birgitta	  påpekade	  att	  13	  män	  och	  6	  kvinnor	  yttrat	  sig.	  

	  

Enkät	  avs	  partiledarsympatier	  	  

Beslutades	  att	  enkäten	  genomförs	  genom	  att	  deltagarna	  skriver	  sina	  önskemål	  på	  lappar.	  	  
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Tre	  lappar	  delades	  ut:	  

i) Enkelt	  eller	  delat	  ledarskap	  
ii) Prel	  ställningstagande	  om	  en	  ordförande	  
iii) Prel	  ställningstagande	  om	  två	  ordförande	  

Birgitta	  och	  Håkan	  sammanställer	  under	  lunchen.	  
	  

Internfeministiska	  perspektiv	  på	  kongressen	  	  
	  Stefan	  Lindeborg	  från	  Ung	  Vänster	  och	  Borås	  (numera	  Fisksätra)	  inleder.	  	  Kongressen	  är	  det	  finaste	  
vi	  har.	  Internfeminism	  viktigt;	  är	  en	  fråga	  om	  interndemokrati.	  	  
Såväl	  kvantitativa	  som	  kvalitativa	  erfarenheter	  visar	  de	  manliga	  kongressledamöterna	  tenderar	  att	  
dominera.	  	  

Dessutom	  har	  männen	  en	  tendens	  att	  prata	  ihop	  sig	  och	  därmed	  styra	  diskussionen.	  	  

Och	  liksom	  i	  börsbolagen	  röstar	  män	  på	  män	  …	  Till	  skillnad	  från	  börsbolagen	  har	  vi	  dock	  stadgar	  som	  
anger	  att	  minst	  hälften	  i	  styrelser	  skall	  vara	  kvinnor.	  	  

Hätska	  tongångar	  gör	  att	  kvinnor	  har	  svårare	  att	  göra	  sig	  hörda,	  och	  det	  är	  oftast	  män	  som	  trissar	  
upp	  en	  viss	  aggression.	  	  

Manliga	  deltagare	  diskuterade	  internfeminism	  och	  interndemokrati.	  	  Lunch	  för	  oss	  andra.	  

Stefans	  råd	  till	  männen:	  Lyssna	  på	  våra	  kvinnor;	  män	  måste	  ta	  ett	  steg	  tillbaka.	  

1.	  Sätt	  inte	  upp	  dig	  på	  talarlistan	  i	  onödan.	  2.	  Förbered	  noga.	  3.	  Uppmuntra	  bra	  beteende.	  4.	  Trigga	  
inte	  upp	  stämningen.	  5.	  Ta	  till	  dig	  kritik.	  

Vanliga	  härskartekniker:	  1.	  Osynliggörande.	  2.	  Förlöjligande.	  3.	  Skuldbeläggning.	  4.	  
Dubbelbestraffning.	  5.	  Undanhållande	  av	  information.	  6.	  Objektifiering.	  7.	  Våld	  och	  hot.	  	  

	  

Återsamling	  och	  resultatet	  av	  enkäten	  	  
Om	  en	  partiledare:	  	  
Jonas	  Sjöstedt	  29	  röster	  
Rosanna	  Dinamarca	  2	  röster	  
En	  ogiltig	  	  
	  
Om	  två	  partiledare:	  
Jonas	  +	  Ulla	  24	  röster	  
Jonas	  +	  Rosanna	  3	  röster	  
Hans	  +	  Ulla	  1	  röst	  
Rosanna	  +	  Ulla	  1	  röst	  	   	  

Delad	  ledarskap:	  	  
Ja:	  13	  röster	  
Nej:	  18	  röster	  

Torun	  Boucher:	  	  
Om	  valberedningens	  arbete:	  	  
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Diskussionen	  om	  partistyelsen	  (PS	  )har	  tagit	  betydligt	  mer	  tid	  än	  partiledarförslaget.	  PS	  fortsatt	  
viktigt.	  	  
Partiledarförslaget	  väl	  genomarbetat	  och	  förankrat.	  De	  två	  reservanterna	  förefaller	  vara	  mer	  mot	  
Jonas	  än	  för	  någon	  annan.	  Men	  ingen	  konflikt,	  ett	  ställningstagande.	  
Förslaget	  till	  PS	  är	  klart,	  men	  kan	  inte	  presenteras	  eftersom	  en	  del	  av	  de	  tilltänkta	  ledamöterna	  söker	  
anställning	  på	  particentralen,	  vilket	  eventuellt	  inte	  är	  förenligt	  med	  PS-‐uppdrag.	  Besked	  om	  det	  15	  
dec.	  	  
	  
Förslag	  till	  revisorer	  och	  programkommission	  föredrogs,	  men	  är	  inte	  offentligt	  ännu.	  
	  
Frågor	  och	  svar:	  	  
	  	  
Kommer	  alla	  nomineringar	  att	  presenteras	  på	  kongressen?	  Torun	  vet	  inte	  med	  säkerhet	  men	  
kommer	  att	  jobba	  för	  det.	  Vanligt	  förekommande	  fråga.	  	  
Hur	  förändrades	  valberedningens	  inställning	  under	  arbetet?	  En	  process	  som	  inneburit	  utveckling	  mer	  
än	  förändring.	  
Om	  delat	  ledarskap:	  Valberedningen	  kommer	  inte	  att	  presentera	  någon	  andra	  kandidat	  innan	  
kongressen	  fattar	  beslut	  i	  frågan.	  Valberedningen	  har	  inte	  heller	  fattat	  beslut,	  utan	  det	  blir	  
nattmangling	  om	  kongressen	  beslutar	  om	  delat	  ledarskap.	  	  
Kongressen	  fattar	  beslut	  på	  torsdag	  ca	  kl	  18.	  Det	  innebär	  att	  valberedningen	  kommer	  att	  presentera	  
sitt	  förslag	  på	  fredag.	  
Det	  finns	  motioner	  om	  att	  kongressen	  skall	  besluta	  om	  vice	  ordförande	  och	  partisekreterare.	  Men	  
valberedningen	  har	  inga	  konkreta	  förslag,	  eftersom	  valberedningens	  uppdrag	  är	  att	  arbeta	  utifrån	  
befintliga	  stadgar.	  Relativt	  många	  i	  nuvarande	  PS	  har	  avsagt	  sig	  omval,	  bl.a.	  Anki	  Ahlsten	  och	  Lars	  
Ohly.	  
	  
Nomineringar:	  	  
Diskussion	  om	  delat	  ledarskap	  och	  om	  hur	  olika	  ledamöter	  tänker	  agera	  i	  den	  frågan.	  Poängterades	  
att	  olika	  omröstningar	  varit	  mycket	  jämna.	  	  
Bl.a.	  följande	  synpunkter	  framfördes:	  	  
Mindre	  personfixering	  om	  två	  ledare.	  	  
Svårt	  att	  ta	  ställning	  till	  personer	  när	  frågan	  inte	  är	  avgjord;	  bättre	  att	  de	  nominerade	  ställt	  upp	  som	  
”par”.	  
Föryngring:	  är	  det	  verkligen	  nödvändigt?	  Kompetens	  oavsett	  ålder.	  
Nomineringar	  PS:	  	  
Margareta	  från	  Hässelby:	  Seluah	  Alsaati	  
Ellen	  från	  Värmdö:	  Tobias	  Smedberg	  

	  
Partiprogram:	  	  
Efter	  en	  del	  övertalning	  föredrog	  John	  programkommissionens	  ställningstagande.	  Troligen	  diskussion	  
på	  kongressen	  kring	  EU	  och	  t.ex.	  intersektionalitet.	  
Anders	  Rosén:	  B	  34	  om	  utträde	  ur	  EU	  är	  en	  intressant	  motion	  och	  värd	  att	  läsa	  närmare.	  
	  
Allmänna	  motioner:	  	  
Marianne	  E:	  A	  125.	  Observera	  reservanternas	  ställningstagande,	  som	  anser	  att	  hedersvåld	  mer	  eller	  
mindre	  enbart	  är	  ett	  utslag	  av	  mäns	  våld	  mot	  kvinnor,	  vilket	  är	  fel.	  	  
Jan	  S:	  Motionerna	  om	  klimat,	  miljö	  och	  hållbarhet.	  Jan	  har	  skickat	  ut	  material	  och	  ber	  
delegationsdeltagarna	  läsa	  igenom	  samt	  ställa	  frågor	  till	  honom.	  
Lina	  H:	  A	  37.	  Allas	  rätt	  till	  deltid.	  Inte	  enbart	  en	  kvinnofråga,	  en	  fråga	  om	  arbetstagarnas	  makt	  över	  
sin	  arbetstid	  och	  sin	  arbetssituation.	  
Klara:	  A	  92.	  Strategi	  för	  v	  som	  arbetsgivare	  inom	  offentliga	  sektorn.	  Läge	  för	  ett	  utvecklingsarbete	  nu	  
och	  det	  behövs.	  
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Theresa:	  A	  36.	  Sex-‐timmars	  arbetsdag;	  ett	  strategidokument	  skall	  utarbetas.	  Lågt	  ställda	  krav	  i	  	  PS’	  
förslag	  till	  svar.	  Det	  behövs	  ökad	  takt.	  	  
Marit:	  A	  28.	  Om	  Bromma	  flygplats.	  Frågan	  har	  försvunnit,	  men	  flygplatsen	  bör	  läggas	  ner.	  
Miljöförstöring	  omöjliggör	  framtida	  bostadsbyggande	  på	  området.	  	  
Camilla:	  A	  27.	  Förstatligande	  av	  skolan.	  Bör	  bifallas.	  	  
Mattias:	  A	  124.	  Anmälningsplikt.	  Oerhört	  viktig	  principiell	  fråga.	  Terrorlagstiftning.	  Anmälningsplikt	  
får	  inte	  förekomma.	  	  
Mehmet:A96-‐97	  och	  A	  108.	  Skoluniform	  kan	  vara	  bra.	  A	  86	  och	  89.	  Inga	  vinstintressen	  i	  vård,	  skola	  
och	  omsorg.	  Bifall	  PS.	  
Tobias	  från	  Vita	  Bergen:	  A	  102.	  Särskolans	  avskaffande.	  	  PS	  bifaller,	  men	  det	  är	  inte	  önskvärt	  att	  
avskaffa	  särskolan	  inom	  överskådlig	  tid.	  	  
Sverre:	  Instämmer	  med	  föregående	  talare.	  PS	  verkar	  okunnig	  om	  särskolan.	  T.ex.	  är	  läroplanen	  för	  
särskolan	  bra.	  	  
Veronica:	  Instämmer	  om	  motion	  102.	  Särskolan	  är	  provokativ	  för	  många	  men	  också	  helt	  nödvändig	  
för	  de	  allra	  flesta	  som	  går	  där.	  Särskolan	  är	  integrerad	  med	  den	  vanliga	  skolan.	  	  
Håkan:	  Moderat	  vilja	  att	  spara	  pengar	  på	  särskolan	  –	  vi	  bör	  inte	  stödja	  den	  synen.	  
Staffan:	  A	  124.	  Anmälningsplikt	  också	  en	  fråga	  om	  våld.	  	  PS’	  ställningstagande	  i	  princip	  bra.	  
Francisco:	  A	  3.	  Klimat	  och	  marknadslösningar.	  De	  rika	  länderna	  köper	  sig	  fria	  från	  sitt	  ansvar	  att	  
åtgärda	  problemen.	  Vi	  flyttar	  därmed	  problemen	  till	  Syd.	  Vänsterpartiet	  bör	  motverka	  
marknadslösningar.	  
Gunnar:	  A	  124.	  Allmänprevention	  bättre	  än	  individualprevention.	  Mindre	  alkoholförtäring	  ger	  mindre	  
våld.	  
Annelis:	  A	  80.	  Kvinnojourers	  ekonomi	  måste	  säkerställas.	  De	  är	  nu	  mycket	  beroende	  av	  den	  allmänna	  
diskussionen	  i	  samhället.	  
	  Mattias:	  A	  124.	  Frågan	  avgörs	  i	  riksdagen	  under	  2012	  och	  v:s	  ställningstagande	  kan	  avgöra	  i	  
riksdagen.	  
Klara:	  A	  102.	  Särskolan	  bör	  avskaffas,	  normalskolan	  bör	  kunna	  klara	  barn,	  oavsett	  deras	  
funktionshinder	  och	  svårigheter.	  Åtminstone	  som	  vision.	  Lutar	  åt	  bifall	  motion	  102.	  
Marit:	  A	  64.	  Översyn	  av	  Socialtjänstlagen.	  Pågående	  statlig	  utredning	  alltför	  nischad	  framför	  allt	  avs	  
missbruksvården.	  Utnyttja	  den	  kunskap	  som	  finns	  i	  partiet.	  
Theresa:	  A	  100.	  Lärares	  arbetssituation.	  Arbetsmiljön	  är	  inte	  bra;	  inte	  enbart	  en	  facklig	  fråga.	  Politiskt	  
engagemang,	  mer	  resurser	  och	  mindre	  barngrupper	  behöv	  s.	  
Mehmet:	  A	  122.	  PS’	  svar	  är	  bra.	  Terrorister	  finns	  överallt.	  A	  123.	  Bifall	  till	  motionen	  om	  mer	  varierad	  
grupp	  nämndeman	  och	  om	  ersättningsnivån.	  	  	  
Marianne:	  Var	  femte	  skola	  i	  Sv	  är	  omhändertagen	  av	  riskkapitalet.	  Viktig	  fråga	  för	  kongressen.	  
Jackie:	  Handikappvänliga	  skolor	  behövs	  och	  v	  behöver	  driva	  frågan.	  Jfr	  med	  utskänkningstillstånd	  
som	  kräver	  handikappanpassning	  vilket	  inte	  krävs	  när	  en	  friskola	  skall	  öppnas.	  	  	  
Lina:	  A	  4,	  A	  3	  Prioriteringar;	  att	  skjuta	  fram	  miljö-‐	  och	  klimatfrågorna	  kan	  beslutas	  av	  kongressen	  och	  
behöver	  inte	  hänskjutas	  till	  nästa	  PS.	  Försiktighet	  med	  marknadslösningar	  önskas,	  oavsett	  t.ex.	  
Naturskyddsföreningens	  inställning.	  	  
Camilla:	  	  A	  76	  –	  78.	  Föräldraförsäkring.	  Bifall	  till	  PS’	  svar.	  	  
	  
Stadgemotioner:	  
Gunnar:	  Samordning	  av	  motioner	  om	  delat	  ledarskap.	  Rekommendation:	  att	  vi	  fokuserar	  på	  motion	  D	  
12	  b,	  de	  två	  första	  att-‐satserna.	  	  
John:	  D	  76.	  Partiskatt.	  Olika	  regler	  i	  olika	  föreningar	  och	  distrikt.	  Öka	  inkomsterna	  för	  partiet	  genom	  
att	  begära	  samma	  ”skatt”	  för	  alla.	  Alla	  arvoderade	  representanter	  bör	  ha	  max	  27	  500	  kr	  efter	  skatt.	  
Åsa:	  D	  29	  –	  33	  och	  C	  21:	  Partisekreterarval	  på	  kongressen.	  Betydelsen	  av	  partisekreteraren	  har	  
minskat,	  och	  hennes/hans	  roll	  ökar	  om	  kongressvald.	  Till	  nästa	  kongress	  bör	  partisekreteraren	  väljas	  
på	  kongressen.	  
Marianne:	  Bifall	  till	  PS’	  svar	  på	  motion	  D	  76	  –	  fler	  med	  arvode	  att	  betala	  en	  frivillig	  partiskatt	  är	  
bättre	  för	  partiets	  inkomster.	  



7	  
	  

John:	  De	  flesta	  betalar	  partiskatt,	  men	  individuella	  påtryckningar	  är	  svåra	  och	  inte	  alltid	  verksamma.	  
Skillnad	  partiuppdrag	  –	  andra	  jobb,	  och	  vi	  är	  emot	  alltför	  stora	  inkomstskillnader.	  
	  
Organisationsmotioner:	  
Lina:	  C	  23.	  Ekologiskt-‐ekonomiskt	  program	  behövs.	  Den	  ekonomiska	  politiken	  måste	  samordnas	  med	  
ekologisk	  politik.	  Till	  skillnad	  från	  miljöpartiet	  kan	  vi	  ha	  en	  samordnad	  politik	  och	  systemkritik.	  
Diskrepans	  mellan	  partiets	  syn	  på	  sysselsättning	  som	  anses	  kräva	  ökad	  tillväxt	  och	  ekologisk	  politik	  
som	  anses	  kräva	  minskad	  tillväxt.	  
Theresa:	  C	  5.	  Landsbygdspolitiskt	  program	  behövs.	  Särskilt	  för	  landet	  norr	  om	  Sthlm	  behövs	  en	  bättre	  
politik.	  
Jan:	  C	  23.	  Stödjer	  Lina.	  PS	  vill	  ha	  miljöprogram,	  men	  vi	  behöver	  ett	  ekologiskt-‐ekonomiskt	  program.	  
Mattias:	  C28.	  Sextimmars	  arbetsdag.	  Studiematerial,	  program	  m.m.	  efterfrågas.	  PS	  vill	  avvakta.	  Men	  
kongressen	  bör	  ge	  ett	  uppdrag	  till	  PS,	  bifall	  till	  motionen.	  	  
John:	  Stödjer	  Lina.	  C	  36	  –	  37.	  Ekonomiska	  bidrag	  till	  ungdoms-‐	  och	  högskoleförbund.	  Stödja	  Flamman	  
och	  Socialistiskt	  Debatt	  viktigt.	  Uppmana	  medlemmarna	  att	  prenumerera.	  	  
Camilla:	  C	  15.	  Bättre	  skolpolitiskt	  behövs.	  Det	  utbildningspolitiska	  programmet	  behöver	  ses	  över.	  	  
Veronica:	  C	  60.	  Tillgängliggöra	  vänsterpartiet.	  Trovärdighetsfråga	  –	  partiet	  har	  hög	  svansföring	  i	  
riksdagen,	  men	  vi	  behöver	  se	  också	  till	  oss	  själva	  och	  vårt	  arbete.	  Bifall	  till	  hela	  motionen.	  
Mehmet:	  Sextimmars	  arbetsdag	  är	  inte	  relevant.	  Arbetsbördan	  på	  arbetsplatserna	  för	  stor.	  Begränsa	  
handelns	  öppettider	  istället,	  jfr	  Handels’	  facket.	  Internationell	  politik	  på	  miljöområdet	  helt	  
nödvändigt	  	  
Ellen:	  C	  21.	  Demokratiskt	  och	  öppet	  parti	  viktigt.	  Bifall	  till	  motionen,	  attsats	  1-‐2.	  	  
	  
Övriga	  frågor:	  	  	  
Samordningsarbetet;	  inom	  delegation	  och	  kontakter	  utanför	  delegation:	  	  	  
Skolmotionerna:	  Camilla	  samordnar.	  
Delat	  ledarskap:	  Gunnar	  samordnar.	  
Miljö	  och	  klimat:	  Jan	  	  
Strategidokumentet:	  Marianne	  	  
Partiskatt:	  John	  
	  
Åsa:	  Inga	  kongressuttalanden	  enligt	  PS.	  Bra	  förslag.	  Åtar	  sig	  samordningsansvar	  i	  frågan.	  
	  
Gruppdiskussioner	  under	  kongressen	  –	  delegationsledningen	  försöker	  ordna.	  	  
Tidsschema	  kommer.	  
	  
Mötets	  avslutande:	  	  
Birgitta	  S	  avslutade	  mötet.	  	  
Tack	  till	  mötespresidiedeltagarna	  framfördes.	  	  
	  
	  
	  
Vid	  tangentbordet:	  
	  
	  
Lotti	  Ryberg-‐Welander	  
	  
Justerat	  och	  kompletterat:	  
	  
	  
Jan	  Strömdahl	  
	  	  


