
Valledarträff
10:e maj



Dagordning

• Valsedlar, info om distribution

• Valstugor, ringstugor och valhubbar

• Utbildningar: Valskolan, ringledarutbildning, SoMe/Canvas, 29 maj, kandidatutbildningar

• Aktiviter som pågår och planeras

• Valmaterial

• Övriga frågor



Valsedlar
• Info om distribution

• Valsedlarna är beställda och kommer att levereras till Kungsgatan 84 I juni

• Alla partiföreningar i länet behöver utse en person som ansvarar för att hämta valsedlarna

härifrån och se till att de distribueras till vallokalerna.

• Nytt för I år är att vallokalerna ansvarar för att se till så det alltid finns namnsedlar. Varje parti 

får utse en ansvarig som vallokalerna kommunicerar med när de behöver leverans av valsedlar. 

Varje kommun bestämmer hur leveransen av valsedlarna till vallokalerna sker.



Valstugor, ringstugor och valhubbar

Valstugor: Varje pf ansvarar för att fixa en valstuga.

Distriktets förhandsbokade containers är alla tingade. Dessa pf kommer att få

separat information om hur leverans osv kommer att gå till.

De har inte kommit några riktlinjer från partiet centralt om hur inredningen

ska se ut. Uppmaningen är dock att det ska vara städat och inte överfullt. Se 

över era infodiskar så de är hela och beställ nya överdrag om det behövs. 

Samma beachflaggor.



Valstugor, ringstugor och valhubbar

Ringstuga och valhubbar: 

Vi kommer precis som föregående val att ringa potentiella väljare. Denna 

gång kommer det att vara möjligt för partiföreningar att rigga sina egna 

ringstugor. Mer info kommer men anmäl gärna intresse.

Valhubbar är nytt och är menade at fungera som aktivistcentra, någonstans 

du kan hämta material och planera aktivism. En föreningslokal kan vara 

ringstuga 2 dagar I veckan och valhubb 2 andra dagar, t ex.



Utbildningar:
Valskolan:
12 maj - 10-15.00, Kafé Marx
14 maj - 10.00-15.00, Södermalm, Tullgårdsgatan 36
15 maj - 14.00-18.30, Hallonbergen Centrum
18 maj - 18.00-21.00, digital via zoom
11 juni - 10-15, Kafé Marx
12 juni - 10-15, Stadshuset i Södertälje
16 juni - 18-21, plats ej bestämt

Anmäl er och uppmana alla som ni tror kommer att vara delaktiga I valet om ni inte gjort det 
(via länken I VB)

Ringledarutbildning

SoMe/Canvas

29 maj

Kandidatutbildningar



Övriga frågor

• Valanställningar

• Säkerhet under valrörelsen, det finns en säkerhetspolicy som partiet

antagit. Det ska inte spridas men kommer att skickas ut.

Storstockholms säkerhetsansvarig är Erika Murga.



VALET2022



MAJ

1 maj 1: amaj

10 maj Seniordagen

19 maj Green Week KTH

28 maj Miniva lupptakt  Järva PF

30 maj Nooshi besöker 

Hökarängen



JUNI

1-5 j u n i  Järvaveckan

3 j u n i V-dagen på Järva med Nooshi

6 juni Nationaldagen i Rinkeby med Ali Esbati
6 juni Nationaldagen i Sunbyberg med Nooshi

10 juni valledarträff x 2

16 juni (prel) Event fö r föräldralediga

17 juni Miniva lup p takt ej  
b estä md  p la ts

So mma rstä ng t p å  
d istriktsexp editionen v. 2 5 -v 
2 9



JULI

Prell Buss till badplats Regionen

Blodtrycksbuss Regionen

6-10 Aug Regionen i Almedalen



AUGUSTI

1-7  Aug  PRIDE

6  A u g  PRIDE frukost/tåg

13 Aug Valstugeöppning

14Aug Affischering

18 Aug Po s trö s tning sta rtar 

2 4  Aug Förtidsröstning sta rta r

2 0 - 21 Aug Parkleksturné

2 6 Aug Sta d shuset på Popaganda

2 7  Aug  Valupptakt



11Sept VALDAGEN

Nooshi tre-stopsturné

Valvaka

3- 4 Sept Parkleksturné Sthlm

SEPTEMBER



Tack för idag!

Frågor kring valet ställs främst till distriktets valsamordnare och helst 
via mail:

Erika.murga@vansterpartiet.se

mailto:Erika.murga@vansterpartiet.se

