Rapport från Distriktsstyrelsens möte 12 november 2018
På Distriktsstyrelsens novembermöte hade vi en fullspäckad
föredragningslista. Den största punkten var planeringen
inför distriktsårskonferensen och klubbandet av DS förslag på
verksamhetsplan. Vi beslöt först och främst att ha nästa
distriktsårskonferens den 23-24 mars. I de praktiska frågorna kring DÅK:en
kommer vi i det stora hela att följa rutinerna från 2017. Vid punkten om vår
verksamhetsplan så diskuterade DS bland annat en del kring upplägget. Vi
var alla eniga om att ett av de viktigaste uppdragen för organisationen de
närmsta åren är att ta hand om våramedlemmar. Aldrig har vi haft så många
nya medlemmar som nu! Det är en glädje och ett stort ansvar. Våra aktiva
medlemmar är det kämpande hjärta som driver Vänsterpartiet framåt.
Därför vill vi ta tillvara på alla nya aktivister och se till att deras
engagemang och kunskaper finner sin plats i vårt parti. DS beslöt att istället
för att lägga tonvikt vid arbete kring en eller två specifika fokusfrågor de
kommande två åren välja att anta ett förslag till verksamhetsplan vars
främsta fokus är att forma en stark och aktiv rörelse.
I vår är det EU-val. Vi kommer därför att hålla en EU-kväll på kafé Marx i
december. Vi hoppas på en bred lista till EU-valet så att vi får många
kamrater från distriktet som kan vara ute och tala för partiets politik under
valrörelsen. DS nominerade: 1. Malin Björk, 2. Elena Karlström, 3. Deniz
Butros, 4. Andrea Söderblom Tay m.fl. kamrater till EU-listan. Vi uppmanar
partiföreningarna att nominera till listan senast den 17 december och vi
uppmanar också föreningarna att ordna motionsskrivarkvällar på
valplattformen.
När frågan kom till valet av nya ledamöter till feministiska utskottet,
antirasistiska utskottet och studieutskottet så visade det sig att alla
nominerade inte hade en bifogad plädering. Eftersom utskotten är en viktig
del i vår organisation och de här valen redan har tagit lång tid så ville DS
inte skjuta upp valet av ledamöter ytterligare utan delegerade det ansvaret
till VU så snart de fått all information.
DS valde sen en valutvärderingsgrupp, en arbetsgrupp för arbetsklimat för
förtroendevalda och en arbetsgrupp för att se över partiföreningarnas
geografiska gränser. Vi nominerade till SABO samt till partiets
framtidskommission. DS beslöt också att ha ett extrainsatt möte i
december för att välja representanter till uppdragen i landstinget.
Den finaste punkten på dagordningen var när distriktsstyrelsen fick besluta

om att anta partiförening nummer 50 i vårt distrikt. Vi välkomnade
Industrivänsterns fackliga branschförening till Vänsterpartiet
Storstockholm med ett fyrfaldigt leve och skålar i te och kaffe.
Det var en mycket nöjd distriktsstyrelse som avslutade kvällens möte, med
alla dess viktiga beslut, en hel minut före utsatt tid. Nu hoppas vi att
distriktets medlemmar läser, nominerar och motionerar!

