Stockholm den 19 februari 2013
Till

Ombud
Partiföreningarna
Distriktsstyrelsen
Distriktets Valberedning och Revisorer
Landstingsgruppen och Fullmäktigegruppen i Stockholm
Länets riksdags- och partistyrelseledamöter
Pensionärsklubben
Partikansliet

Handlingar till Vänsterpartiet Storstockholms
Distriktsårskonferens 16 – 17 mars 2013
Plats: Landstingshuset, Hantverkargatan 45 Stockholm (baksidan av huset),
T-bana Rådhuset
Tid:

Lördag – söndag 16 – 17 mars
Registrering lördag från kl 08.30, förhandlingar mellan 09.30-18.15.
Registrering söndag från kl 08.30, förhandlingar mellan 09.30-17.15.

Nu är det snart dags för årskonferens! I detta utskick får du handlingar samt
annan information.
I detta utskick översänds (i två omgångar):
Utskick 1: Motionshäfte med motioner och motionssvar samt förslag till
verksamhetsplan 2013.
Utskick 2: Förslag till dag- och arbetsordning, Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse 2012, Landstingsgruppens verksamhetsberättelse 2012, Ekonomihäfte med Bokslut och Revisionsberättelse för 2012 och Budgetrapport för
2013, Förslag till Valstrategi för valen 2014, Uppdrag till valberedningarna för
riksdags- och landstingslistorna, Förslag med anledning av utredningen om
former för kongressombudsval och kongressnomineringar, Möteshandledning
och Autogiroblankett.
Rapport från distriktets riksdagsledamöter presenteras på mötet.
Valberedningens förslag till distriktsordförande, distriktsstyrelse, valberedningar m.m. publiceras på hemsidan, http://storstockholm.vansterpartiet.se, så
snart valberedningen presenterat sina förslag samt delas ut på mötet. De handlingar som skickas med här läggs upp på hemsidan redan denna vecka.
Fortsätt gärna att nominera kandidater till ordinarie valberedningen. Val
av valberedning bereds av en valkommitté som väljs i anslutning till årskonferensens öppnande. Nominera till: storstockholm@vansterpartiet.se.
Det går också bra att fortsätta nominera kandidater till de andra valen (distriktsstyrelse, valberedningar för riksdags- och landstingslistor etc) även om
förhandsnomineringstiden har gått ut. Definitivt nomineringsstopp fastställs
under årskonferensen. Nomineringarna till dessa val skickas till:
valberedningen.storstockholm@gmail.com.

Vässa vänstern
FÖR FRAMTIDEN

!

OBS 1: Alla handlingar måste tas med till förhandlingarna. Det kommer inte att
finnas några extra handlingar på plats. Om ersättare ska inträda måste ombudets
handlingar lämnas över till denna.
OBS 2: När ombud lämnar förhandlingarna och ersättare träder in kan ombudet
inte återinträda.
Ombudsavgiften, betalas av partiföreningarna och är 300 kr per ombud, sätts
in på Vänsterpartiet Storstockholms Plusgiro 57624–9 i god tid före årskonferensen. Skriv ombudsavgift på talongen. I ombudsavgiften ingår mat och fika
båda dagarna.
Åhörare och ersättare som vill delta på årskonferensen är välkomna att göra
det med föranmälan krävs till storstockholm@vansterpartiet.se. För åhörare
som önskar mat betalas 100 per dag in till Vänsterpartiet Storstockholms Plusgiro 57624–9.
Maten som serveras är vegetarisk, har du andra önskemål eller några allergier, anmäl det senast 10 mars.
Barnaktivitet ordnas på begäran – anmäl behov snarast till:
storstockholm@vansterpartiet.se.
Med kamratliga hälsningar

Vänsterpartiet Storstockholm
Distriktsexpeditionen

Vänsterpartiet Storstockholm
Kungsgatan 84, Box 12660, 112 93 Stockholm
Telefon: 08-654 13 10
storstockholm@vansterpartiet.se
storstockholm.vansterpartiet.se

