
KALLELSE TILL DISTRIKTSÅRSKONFERENS 22-23 MARS 2014

Tid: Lördag–söndag 22–23 mars (lördag ca kl. 10-18, söndag ca kl. 10-17)
Plats: Landstingshuset Fullmäktigesalen på Kungsholmen (T-Rådhuset)

Välkommen till årskonferens med Vänsterpartiet Storstockholm. På
 årskonferensen stakar vi ut färdriktning för kommande supervalår. Det blir 
också en viktigt avstamp inför Europaparlamentsrörelsen

7 februari 2014 är sista dag för motioner, anmälningar och nomineringar. 
Hjälp oss att hålla tidsplanen genom att boka in möten i partiföreningen redan 
nu!

Tillsammans med kallelsen så finns också de dokument som finns att 
motionera på. Det är Distriktsstyrelsens förslag till Verksamhetsplan för 
2014 ”En rättvist Storstad är möjlig”, samt Distriktsstyrelsens förslag om 
att övergå till tvååriga mandatperioder för Distriktsstyrelsen fr.o.m. 
årskonferensen 2015.

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

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

Förhandsnomineringar skickas till valberedningen, 
valberedningen.storstockholm@gmail.com. Det gäller då nomineringar till 
distriktsordförande, distriktsstyrelseledamöter och revisorer. Valberedningen 
ber om att den som nominerar också tillfrågar och motiverar nomineringen. 
Bifoga också kontaktuppgifter i form av mailadress och telefonnummer.

När det gäller val av ny valberedning så skickas nomineringarna till 
storstockholm@vansterpartiet.se. I år ska DS, enligt beslut från distrikts-
årskonferensen 2013, också på förhand utse en valkommitté för beredande 
av val av ny valberedning. Nomineringar till denna skickas innan den 13 januari 
till samma adress.

Stockholm den 18 december 2013

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



Partiföreningarna representeras med ett ombud på varje påbörjat 
40-tal medlemmar, baserat på antalet medlemmar den 1/11-2013. 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 DS-ledamot inte väljas till ombud. Pensionärsklubben 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 ombuds-
avgift på talongen.

Barnaktivitet ordnas – anmäl behov i god tid!

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst ges vid behov upp till 1500 kr/dag.

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.

Varmt välkomna till Distriktsårskonferensen 2014!

Med kamratliga hälsningar

VÄNSTERPARTIET STORSTOCKHOLM
Seluah Alsaati, distriktsordförande

En rättvis  
storstad är möjlig! 
Vänsterpartiet Storstockholms årskonferens 22-23 mars 2014

Vänsterpartiet Storstockholm
Kungsgatan 84, Box 12660, 112 93 Stockholm

Telefon: 08-654 13 10
storstockholm@vansterpartiet.se


