
Vänsterpartiet
Storstockholm

DISTRIKTSÅRS-
KONFERENS 2023
MED OMBUDSFÖRDELNING OCH DAGORDNING

KALLELSE TILL

Partiföreningar i distriktet 
Distriktets valberedning och revisorer 
Gruppledare för regiongruppen och fullmäktigegruppen i Stockholm stad
Distriktets riksdags- och partistyrelseledamöter  
Pensionärsklubben  
Distriktsstyrelsens ledamöter och partikansliet för kännedom  
 

Till



                     Lördag-söndag 25-26 mars (cirkatider: kl. 09-18) 
                     Hallunda Folkets hus, Borgvägen 1, Norsborg
 
Den 25-26 mars 2023 är det dags för Vänsterpartiet Storstockholms
distriktsårskonferens. På årskonferensen kommer distriktets medlemmar
tillsammans staka ut den politiska riktningen för de kommande två åren. 

Med denna kallelse skickar vi distriktsstyrelsens förslag på Verksamhetsplan för
2023-2025 samt "Justering av beräkningsgrund för verksamhetsbidrag". Dessa två
dokument går att motionera på. Alla medlemmar och föreningar har rätt att skicka in
motioner till årskonferensen, både på distriktsstyrelsens olika förslag och allmänna
motioner. Mer information om motionsskrivning finns i den motionshandledning som
också finns med i detta utskick. 

DATUM: 
PLATS:

KALLELSE TILL DISTRIKTSÅRSKONFERENS 2023

Stockholm den 22 december 2022

Alla motioner ska skickas i via följande länk senast den 9 februari 2023: 

Det går också bra att skicka per post till nedan adress, brevet ska då vara
poststämplat senast 9 februari. 
Vänsterpartiet Storstockholm
Box 12660
112 93 Stockholm

Årskonferensen kommer att hållas i fysisk form på Hallunda Folkets hus, med hjälp av
mötesplattformen Suffra. Det kommer inte att vara möjligt att delta digitalt.
Information om hur barnpassning arrangeras meddelas längre fram.

KLICKA HÄR FÖR ATT SKICKA IN MOTION

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=g-vorab0V0mGpF0VYsgzl6KKyuLblAdPo2YpurGMn_tUQVBPVkRJS0gyNkVVWEhNQktGS0hNQUQ5ViQlQCN0PWcu


Alla valda ombud och ersättare ska anmälas via denna länk senast den 9 februari:

Skicka din nominering senast den 9 februari: 

Årskonferensen har ett fast antal ombud på 175 personer. Partiföreningar har ett
grundmandat vardera, resterande platser fördelas enligt uddatals-metoden, baserat
på medlemsantalet den 5 december 2022. Ombudsfördelningen finns också med i
detta utskick. Ordinarie ombud och ersättare ska väljas på föreningarnas årsmöte
eller medlemsmöte. Där fastställs också den ordning i vilken ersättarna träder in vid
förhinder för ordinarie ombud. Observera att enligt stadgarna kan en DS-ledamot inte
väljas till ombud. Pensionärsklubben utser en observatör. I samband med
årskonferensen kommer separatistiska träffar att hållas. 

Vid anmälan anges namn och kontaktuppgifter på ombud och ersättare samt
ersättarordning. Ombudsavgiften är 125 kr/ombud per dag och faktureras i
efterhand. För frågor kring anmälan kontakta storstockholm@vansterpartiet.se.

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, revisorer och ny ordinarie valberedning. De nominerade
får gärna vara tillfrågade och ha tackat ja till nomineringen. Det ska även finnas en
motivering till nomineringen. Du kan även dela länken och be kamrater nominera sig
själva. 

DS ska även, enligt beslut från distriktsårskonferensen 2013, på förhand utse en
valkommitté för val av ny valberedning. Dessa bör vara ombud på årskonferensen
och nomineringar skickas också innan den 9 februari. 

KLICKA HÄR FÖR ATT RAPPORTERA IN OMBUD OCH ERSÄTTARE

KLICKA HÄR FÖR ATT NOMINERA TILL DISTRIKTSSTYRELSE OCH REVISORER

Alla medlemmar välkomnas som åhörare under årskonferensen i mån av plats. 
Åhörare anmäler sig via denna länk senast den 17 mars: 
KLICKA HÄR FÖR ATT ANMÄLA DIG SOM ÅHÖRARE

KLICKA HÄR FÖR ATT NOMINERA TILL ORDINARIE  VALBEREDNING OCH VALKOMMITTÉ

mailto:storstockholm@vansterpartiet.se
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=g-vorab0V0mGpF0VYsgzl6KKyuLblAdPo2YpurGMn_tUMUlLMTMxRklTOU1IWERWNlFMVUJTUU1MViQlQCN0PWcu
https://forms.gle/CZCLHYG4zwQT4WtJ6
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=g-vorab0V0mGpF0VYsgzl4wmVm6gUr5CjexKJVJfYZRURUJSTUg0NFVORThTWEpDR0pUSUlOMlA4VC4
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=g-vorab0V0mGpF0VYsgzl6KKyuLblAdPo2YpurGMn_tURjFLSFFINktaRlFRUU5LV1ZZSUNaNUY2VSQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=g-vorab0V0mGpF0VYsgzl6KKyuLblAdPo2YpurGMn_tURjFLSFFINktaRlFRUU5LV1ZZSUNaNUY2VSQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=g-vorab0V0mGpF0VYsgzl6KKyuLblAdPo2YpurGMn_tURjFLSFFINktaRlFRUU5LV1ZZSUNaNUY2VSQlQCN0PWcu


Viktiga datum att hålla reda på: 
9 februari - Sista datum att skicka in motioner 
9 februari - Sista datum att förhandsnominera till distriktsordförande,
distriktsstyrelseledamöter, revisorer, ordinarie valberedning och valkommitté
9 februari - Sista datum att anmäla ombud och ersättare
3 mars - Distriktsstyrelsens svar på motioner skickas till partiföreningar och
ombud
17 mars - Verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport och revisionsberättelse
skickas till partiföreningar och ombud
25-26 mars - Distriktsårskonferens 

Alla handlingar kommer att läggas upp löpande på distriktets hemsida: 

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. 

Elena Karlström

Varmt välkommen till Distriktsårskonferensen 2023! 

Distriktsordförande
Vänsterpartiet Storstockholm 

https://storstockholm.vansterpartiet.se/dak-2023/

Kamrater som har varit medlemmar i 40 år under 2021 och 2022 kommer att
uppmärksammas och tilldelas en veterannål i samband med årskonferensen.
Veteranerna kommer även bjudas in till gemensam lunch på lördagen den 25
mars. Årets veteraner kommer att få en personlig inbjudan via mail. 

Veteraner

Med syfte att hedra och minnas medlemmar som har gått bort under de senaste
två åren läser vi upp deras namn under årskonferensen. Meddela kamratens
namn till distriktssekreterare Amanda Möller. Det är även välkommet att maila
minnesord och/eller bild till samma e-post: amanda.moller@vansterpartiet.se

Parentation

mailto:storstockholm@vansterpartiet.se


Distriktsårskonferensens öppnande 
Distriktsårskonferensens behöriga utlysande 
Fastställande av röstlängd. 
Val av: 
     a) Mötesordföranden
     b) Sekreterare
     c) Justerare
     d) Rösträknare
     e) Redaktionskommitté 
Fastställande av mötes-, dag- och arbetsordning
Fastställande av nomineringsstopp
     a) Valberedningen om nomineringar till distriktsordförande, distriktsstyrelse och                    
revisorer
     b) Valkommittén för nomineringar till ordinarie valberedning
Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse 
Regiongruppens verksamhetsberättelse 
Rapport från distriktets riksdagsledamöter 
Distriktsstyrelsens ekonomiska berättelse 
Revisionsberättelse 
Beslut om ansvarsfrihet för den avgående distriktsstyrelsen 
Verksamhetsplan med tillhörande motioner 
Justering av beräkningsgrund för verksamhetsbidrag 
Beslut om mandatperiodens längd för distriktsstyrelsen 
Val av distriktsstyrelse: 
     a) Fastställande av distriktsstyrelsens storlek 
     b) Val av distriktsordförande 
     c)Val av ordinarie ledamöter till distriktsstyrelsen 
     d) Val av suppleanter till distriktsstyrelsen 
Val av revisorer: 
     a) Val av ordinarie revisorer 
     b) Val av revisorssuppleanter 
Val av ordinarie valberedning: 
     a) Fastställande av valberedningens storlek 
     b) Val av valberedning 
Allmänna motioner 
Distriktsårskonferensens avslutande

1.
2. 
3.
4.

5.
6. 

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.
20.

Förslag till dagordning för distriktsårskonferens 2023



Partiförening Antal medlemmar Antal
ombud

Antal
ersättare

Birka-Vasa 403 7 7

Botkyrka 212 4 4

Bromma 260 5 5

Ekerö 47 2 2

Enskede 243 4 4

Farsta 565 9 9

Hammarby-Skarpnäck 766 11 11

Haninge 182 3 3

Huddinge 283 5 5

Hägersten 695 10 10

Hässelby-Vällingby 265 5 5

Järfälla 185 4 4

Kista 114 3 3

Kommunalvänstern 19 1 1

Kungsholmen 257 5 5

Lidingö 52 2 2

Lärarvänstern 8 1 1

Märsta-Sigtuna 73 2 2

Nacka 230 4 4

Norrtälje 196 4 4

Nykvarn 20 1 1

Nynäshamn 77 2 2

Salem 18 1 1

Sekovänstern 20 1 1

Ombudsfördelning



Partiförening Antal medlemmar Antal
ombud

Antal
ersättare

Skärholmen 214 4 4

Sollentuna 139 3 3

Solna 282 5 5

Sundbyberg 223 4 4

Södertälje 213 4 4

Tensta-Rinkeby-Spånga 128 3 3

Tyresö 102 2 2

Täby-Danderyd 92 2 2

Upplands Väsby 113 3 3

Upplands-Bro 54 2 2

Vallentuna 56 2 2

Vantör 431 7 7

Vaxholm 32 1 1

Vita Bergen 536 8 8

Vänsterns Studentförening 3 1 1

Värmdö 131 3 3

Västra Södermalm 761 11 11

Årsta 324 5 5

Älvsjö-Fruängen 406 7 7

Österåker 79 2 2

Totalt antal ombud 9509 175 175


