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     Stockholm den 26 februari 2015 

 

KALLELSE TILL DISTRIKTSÅRSKONFERENS 2015 

 

TID: Lördag-söndag 30-31 maj (cirkatider: lördag kl. 10-18 och söndag kl. 10-15) 

PLATS: ABF-Huset, Sveavägen 41 Stockholm, T-bana Rådmansgatan. 

 

Den 30-31 maj 2015 är det dags för Vänsterpartiet Storstockholms 

distriktsårskonferens. På årskonferensen kommer distriktets medlemmar tillsammans 

staka ut den politiska riktningen för de kommande två åren. 

 

I detta utskick finns förutom kallelse även Verksamhetsplan för 2015 som är det 

dokument som det går att motionera på. Alla medlemmar har rätt att skicka in motioner 

till årskonferensen, både på förslaget till verksamhetsplan och allmänna motioner. Mer 

information om motionsskrivning finns i den Motionshandledning som också finns med 

i detta utskick. Alla motioner ska skickas till storstockholm@vansterpartiet.se 

senast den 17 april 2015. 

 

Partiföreningarna har till årskonferensen rätt att skicka ett ombud per varje påbörjat 

40-tal medlemmar, baserat på antalet medlemmar den 4 februari 2015. 

Ombudsfördelningen finns också med i detta utskick. Ordinarie ombud och suppleanter 

ska väljas på föreningarnas årsmöte eller medlemsmöte. Där fastställs också den 

ordning i vilken suppleanterna träder in vid förhinder för ordinarie ombud. Observera 

att enligt stadgarna kan en DS-ledamot inte väljas till ombud. Pensionärsklubben utser 

en observatör.  

 

Alla valda ombud ska rapporteras till storstockholm@vansterpartiet.se senast den 

17 april 2015. Skriv där namn, kontaktuppgifter, om ombuden önskar handlingar på 

papper eller per e-post och ange eventuella allergier eller matpreferenser på valda 

ombud och suppleanter (samt suppleantordningen). Ange även om någon behöver 

barnvakt under årskonferensen. Ombudsavgiften är 300 kr/ombud och ska sättas in på 

Vänsterpartiet Storstockholms Plusgiro 57624–9 senast den 15 maj. Skriv 

”Ombudsavgift och partiföreningsnamn” på talongen. 

 

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

och meddelas vid inrapportering av ombud. 

 

Partiföreningar och medlemmar kan nominera till distriktsordförande, 

distriktsstyrelseledamöter och revisorer. De nominerade ska helst vara tillfrågade och 

till nomineringen ska finnas en motivering. Skriv också med kontaktuppgifter i form av 

mailadress och telefonnummer samt vilken partiförening personen tillhör.  

 

Förhandsnomineringar skickas till valberedningen: 

valberedningen.storstockholm@gmail.com senast den 17 april 2015. 
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När det gäller val av ny valberedning så skickas nomineringarna till  

storstockholm@vansterpartiet.se senast den 17 april. DS ska även, enligt beslut från 

distriktsårskonferensen 2013, på förhand utse en valkommitté för beredande  

av val av ny valberedning. Dessa bör vara ombud på årskonferensen och nomineringar 

skickas också innan den 17 april till samma adress. 

 

Alla medlemmar välkomnas som åhörare under årskonferensen. Vi vill att åhörare 

anmäler sig senast den 15 maj och även anger om de vill ha mat och fika. De åhörare 

som vill ha mat och fika ska betala en avgift om 100 kr/dag. Anmälan skickas  

till storstockholm@vansterpartiet.se och pengarna sätts in på Vänsterpartiet 

Storstockholms Plusgiro 57624–9 (skriv Årskonferens och namn i meddelanderaden). 

 

Viktiga datum att hålla reda på: 

 

 17 april Sista datum att skicka in motioner 

 17 april   Sista datum att förhandsnominera till distriktsordförande, 

distriktsledamöter och revisorer 

 17 april Sista datum att förhandsnominera till ny valberedning 

 17 april Sista datum att nominera till val av valkommitté för val av ny 

valberedning 

 17 april   Sista datum att anmäla ombud och suppleanter 

 8 maj Distriktsstyrelsens svar på motioner skickas till 

partiföreningar och ombud  

 15 maj Sista datum att anmäla åhörare 

 15 maj Sista dag att betala ombudsavgiften 

 22 maj Verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport och 

revisionsberättelse skickas till partiföreningar och ombud 

 

Alla handlingar kommer att läggas upp löpande på distriktets hemsida: 

http://storstockholm.vansterpartiet.se/distriktsarskonferensen-2015/ 

 

Partiföreningarna är välkomna att bjuda in någon från distriktsstyrelsen för att 

diskutera verksamhetsplanen eller annat inför årskonferensen. Hör av er till 

storstockholm@vansterpartiet.se om ni är intresserade av att få besök av en DS-

ledamot. 

 

 

Varmt välkommen till Distriktsårskonferensen 2015! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Seluah Alsaati, Distriktsordförande 

Vänsterpartiet Storstockholm 
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