
KALLELSE TILL DISTRIKTSÅRSKONFERENS 16-17 MARS 2013
Härmed kallas du till årskonferens för Vänsterpartiet Storstockholm

Tid: Lördag–söndag 16–17 mars (lördag ca kl. 10-18, söndag ca kl. 10-17)
Plats: Landstingshuset Fullmäktigesalen

Här är kallelsen till en fullspäckad Distriktsårskonferens 2013. Det blir en lång 
helg med många beslutspunkter och gedigna dokument som ger förutsättnin-
gar för en bra debatt. Årskonferensen kommer också att innehålla en ordentlig 
satsning på att lyfta det internfeministiska arbetet i distriktet, något som kom-
mer att genomsyra hela konferensen.

1 februari 2013 är sista dag för motioner, anmälningar och nomineringar 
till respektive adresser. Hjälp oss att hålla tidsplanen genom att boka in möten i 
partiföreningen redan nu!

Med i den här kallelsen hittar ni de dokument som är uppe för motions-
behandling på årskonferensen. Distriktsstyrelsens förslag till Verksamhets-
plan för 2013 med Organisationsutredningen som bilaga (motionsbehandlas 
inte), förslag till Valstrategi inför valen 2014, förslag med anledning av 
utredningen om Former för kongressombudsval och kongress- 
nomineringar samt Uppdrag till valberedningarna för riksdags- och  
landstingslistorna.

Efter tryck av dokumenten har vi upptäckt några korrekturfel. Dessa doku-
ment finns i uppdaterade versioner på distriktets hemsida  
storstockholm.vansterpartiet.se. Det gäller förslagen till Valstrategi, 
Verksamhetsplan och Former för kongressombudsval.

Alla medlemmar har rätt att skicka in motioner till årskonferensen. Mer om 
detta kan ni läsa i bifogade häftet Motionshandledning. Sänd motionerna till 
storstockholm@vansterpartiet.se.

Bjud gärna in någon från distriktsstyrelsen till föreningen för diskussion om 
verksamhetsplanen och övriga dokument till årskonferensen.

Stockholm den 13 december 2013

Till Partiföreningarna
 Distriktets Valberedning och Revisorer
 Landstingsgruppen och Fullmäktigegruppen i Stockholm
 Länets riksdags- och partistyrelseledamöter
 Pensionärsklubben
 Distriktsstyrelsens ledamöter och partikansliet för kännedom

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



Förhandsnomineringar skickas till valberedningen, valberedningen.
storstockholm@gmail.com. På årskonferensen väljs också valberedningar 
för riksdags- och landstingslistorna utöver de vanliga valen till distrikts-
ordförande, distriktsstyrelseledamöter och revisorer. Valberedningen ber 
om att den som nominerar också tillfrågar och motiverar nomineringen. Bifoga 
också kontaktuppgifter i form av mailadress och telefonnummer.

Partiföreningarna representeras med ett ombud på varje påbörjat 40-tal 
medlemmar, baserat på antalet medlemmar den 1/12-2012. Ombuds-
fördelningen finns också med i detta utskick. Ordinarie ombud och  
suppleanter väljs på medlemsmöte/årsmöte. Samtidigt fastställs den ordning 
i vilken suppleanterna träder in vid förfall för ordinarie ombud. OBS! Enligt 
stadgarna kan distriktsstyrelseledamot inte väljas till ombud. Pensionärsklub-
ben utser en observatör.

Namn, kontaktuppgifter och eventuella allergier el. dyl. på valda  
ombud och suppleanter insändes till Distriktsexpeditionen  
storstockholm@vansterpartiet.se. Ombudsavgiften, 300 kr per ombud, sätts 
in på Vänsterpartiet Storstockholms Plusgiro 57624–9 i god tid före  
årskonferensen. Skriv ombudsavgift på talongen.

Barnaktivitet ordnas – anmäl behov i god tid!

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst ges vid behov.

Alla medlemmar välkomnas som åhörare på årskonferensen. Men vi vill att 
även åhörare anmäler sig senast 1 februari och åhörare som vill ha mat och 
fika måste betala en avgift om 100 kr/dag. Anmäl dig till  
storstockholm@vansterpartiet.se och sätt in pengarna på Vänsterpartiet  
Storstockholms Plusgiro 57624–9. Skriv åhöraravgift på talongen.

Varmt välkomna till Distriktsårskonferensen 2013!

Med kamratliga hälsningar

VÄNSTERPARTIET STORSTOCKHOLM
Seluah Alsaati, distriktsordförande

Vässa vänstern 
FÖR FRAMTIDEN!


