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NYHETSBREV FRÅN VÄNSTERPARTIET STORSTOCKHOLM
TILL SAMTLIGA MEDLEMMAR I DISTRIKTET

Regeringsmörker och höstmörker - misströsta ej!

Regeringsmörker och höstmörker - misströsta inte. 
Tillsammans bygger vi hopp och gör skillnad!

Ta del av allt som händer i distriktet och skriv upp i kalendern. Det finns många
vägar att engagera dig på. Du behövs. 
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Vill ni dela med er av olika aktiviteter maila oss: storstockholm@vansterpartiet.se

Kassorna ekar tomma efter en maxad valrörelse

Partikansliet har meddelat att vissa utbetalningar av stöd kan dröja tills partistöden
utbetalats under början av 2023. Detta påverkar både partiföreningar och distriktet,
givet att utbetalningen av exempelvis medlemsavgifterna är en viktig intäkt. 
En valrörelse är ett väldigt osäkert element i partiföreningens och distriktets
ekonomi eftersom det innebär stora osäkra komponenter, och att sent få veta att en
väntad inkomst är kraftigt försenad skapar självklart oro. 
Vi vet att intäkterna kommer, men det hjälper föga när vi står med kostnader som
ska betalas nu (den så kallade likviditeten). Men tillsammans kan vi hjälpas åt, vi
ber er därför att:

- om ni har likviditetsproblem hör av er till distriktet så ska vi försöka se om vi kan
underlätta.
- betala era fakturor till distriktet, för att undvika att distriktet får likviditetsproblem.
Kan ni inte betala hela så betala så mycket ni kan.
- till länsföreningar önskar vi att ni fortast möjligt söker utbetalning från kommunen
om partistöd, och betalar distriktsavgiften när fakturan kommer i början av året.
- om er förening har mycket god ekonomi och kan tänka er ställa upp för andra
partiföreningar med kortfristiga lån hör av er till: 
ekonomi.storstockholm@vansterpartiet.se

Köp en Chromebook av oss!

Vi säljer nu ut ett antal av de Chromebooks vi använde för ringkampanjen under
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Vi säljer nu ut ett antal av de Chromebooks vi använde för ringkampanjen under
valet. Det är Acer Chromebook 314 Cel/4/32 14" som vi säljer till partiföreningar för
1800:- Nypris är 2890:-

Det är en enklare laptop men samtidigt kompentent som fungerar utmärkt för
partiföreningen att hantera protokoll, ekonomi och exempelvis för att hålla och delta
i digitala möten. 

För fullständiga specifikationer se: https://www.acer.com/se-sv/chromebooks/acer-
chromebook-314-cb314-1h-cb314-1ht/pdp/NX.AUDED.001

Först till kvarn gäller och endast en dator per förening.
Om er förening är intresserad att köpa en av dessa datorer så kontakta oss på:
storstockholm@vansterpartiet.se

Träff för medlemsansvariga

Är du medlemsansvarig i din förening och känner dig osäker på vad du ska göra
och hur du ska göra det i medlemsregistret?

Torsdag 10 november har vi en genomgång på Zoom kl. 18.30-20.00 och går
igenom grunderna i medlemsregistret, att uppdatera uppgifter, att ta ut listor -
exempelvis för att göra ringuppdrag med de som inte betalat årets medlemsavgift,
och om hur hantera GDPR och datasäkerhet. 

➤ DATUM: Torsdag 10 november
➤ TID: 18.30-20.00
➤ PLATS: Digitalt via Zoom

Årsmöteplanering
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Nu är det inte långt kvar innan årsmötessäsongen är igång! 

Varje partiförening och branschförening behöver fylla i årsmötesenkäten senast den
sista november:

Fyll i formuläret HÄR

Träff för kassörer

Vicci Friberg, kanslichef och Lena Skarin, ny ekonomiansvarig på
Distriktsexpeditionen bjuder in kassörer och ordförande för en träff där vi pratar om
partiföreningens ekonomiska år och flöden, inrapportering av underlag för
distriktsavgiften och andra ekonomirelaterade aktuella frågor.

➤ DATUM: 22 november
➤ TID: 19-20.30
➤ PLATS: Digitalt på Teams: LÄNK
➤ Anmäl dig HÄR

Har ni bytt gruppledare eller politisk sekreterare?

Nu efter valet kommer samtliga kommunala grupper att välja gruppledare för den
nya mandatperioden, en del av er kommer att få nya gruppledare och även anställa
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nya politiska sekreterare.

Hjälp oss att få en översikt över dessa byten genom att fylla i enkäten HÄR

Vid frågor eller önskemål om kontakt tveka inte att höra av er

Ombudsman för länet: giglia.becerra@vansterpartiet.se

Välkomna till ett tillfälle av antirasistiskt
motstånd och praktiskt antirasistiskt arbete

Vänsterpartiet Storstockholms antirasistiska utskott bjuder in till en eftermiddag i
antirasismens tecken. 

Vi inleder med en föreläsning av Lina Mohageb - folkbildare och aktivist med fokus
på dekolonialitet, antirasism och organisering och driver bl a instagramkontot
@avkoloniseramera - och fortsätter med workshop kring den internantirasistiska
handboken som håller på att tas fram. 
Vi välkomnar alla Vänsterpartiets medlemmar att tillsammans med oss i utskottet
stärka partiets arbete i denna fråga.

➤ DATUM: Lördag 12 november
➤ TID: Fika från 12:00, programmet börjar 12:30 och slutar senast 16:00
➤ PLATS: Kafé Marx, Kungsgatan 84 
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➤ PLATS: Kafé Marx, Kungsgatan 84 

Anmäl dig HÄR

FASCISMEN SKA KROSSAS- INGA FLER
KRISTALLNÄTTER

Varje år samlas vi för att minnas de våldsamma pogromer som Nazityskland utsatte
den judiska befolkningen för och som nådde sin kulmen natten mellan den 9 och 10
november 1938.  I år samlas vi under parollen “Fascismen ska krossas- inga fler
kristallnätter” för att manifestera för Kristallnattens offer. Det är vår uppgift att
fortsätta kampen mot rasismen och fascismen. Idag ser vi hur fascismen och
rasismen växer och vi vet att det bara är vår rörelse som kan stoppa den. Därför
samlas vi på Södermalmstorg för att tillsammans gå i ett fackeltåg. Fackeltåget
avslutas med tal och poesi på Gustav Adolfs torg. Ta med din granne och dina
syskon. Mot deras hat och deras våld ställer vi vårt enade motstånd!

➤ DATUM: 9 november
➤ SAMLINGSSTID: 18.00, samling för fackeltåg
➤ 18.45-19.30 - Gustav Adolfs torg, tal och poesi

MEDARRANGÖRER:
Läkare mot rasism
Inga rasister på Stockholms gator
Stoppa utvisningarna till Afghanistan
Ung Vänster Storstockholm
Vänsterpartiet Storstockholm
Stop Asian Hate Sweden 

Länk till evenemanget HÄR
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Länk till evenemanget HÄR

Välkommen på föreläsning med VIF

Klimaträttvisa kräver utökad demokrati – föreläsning med VIF, Vänsterns
Internationella Forum. 

Vår tids stora ödesfråga, klimatet, väcker både engagemang och apati.
Forskarna är eniga om att vi går mot allt kraftigare klimatförändringar. Samtidigt
möts vi av rapporter om hur demokratin är på återgång världen över.
Klimaträttvisa och den fara miljöaktivister utsätter sig för är tätt sammankopplad
med det krympande demokratiska utrymmet och de risker människor utsätts för
genom att kräva rättvisa.
Vänsterns Internationella Forum vill genom denna föreläsning öka opinionen i det
svenska civilsamhället för den globala demokratiska kampen, med ett särskilt fokus
på klimatet

➤ DATUM: 14 november
➤ TID: 18.00
➤ PLATS: Kafé Marx på Kungsgatan 84

KOM OCH SJUNG MED STOCKHOLMS
VÄNSTERKÖR!

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgantrack2.com%2Ft%2Fl%2F7148405%2F0_MzMyMTA2MDY3MDQ3Mg%3D%3D%2F&data=05%7C01%7Celin.moren%40vansterpartiet.se%7Cbe29b1911aef42a1ef6308dabdb51793%7Cade8eb83f4a6495786a45d1562c83397%7C0%7C0%7C638030882728715651%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ScJoPZj%2FusfsOs3qRQ15OWjvevBtZfcQrDJs70PoJks%3D&reserved=0


Tycker du om att sjunga? Då är distriktets körgrupp, Stockholms Vänsterkör, något
för dig! 
Med start 17e januari träffas vi på Kafe Marx, Kungsgatan 84, en tisdag i månaden
kl 17:00-18:30 och sjunger utefter principen av var och en efter förmåga. Ingen
tidigare erfarenhet krävs, alla är välkomna! För att anmäla intresse, mejla till
koren@vansterpartiet.se

➤ PLANERADE DAUTM:
Vardagar 18.30:
18 jan
21 feb
21 mar
18 apr
Söndagar 16.30:
23 apr
30 apr

Gör din röst hörd om Nato - med Svenska Freds

mailto:koren@vansterpartiet.se


Beslutet om att Sverige skulle söka medlemskap i militäralliansen Nato fattades i
våras, rekordsnabbt och med mycket litet utrymme för debatt. I den lilla debatt som
var dominerade de röster som argumenterade för ett medlemskap.

Trots en stark opinion mot ett Natomedlemskap och att det är en historisk
omsvängning av svensk säkerhetspolitik fick vi ingen folkomröstning i frågan. Vi fick
heller  inte möjlighet att ta ställning till en svensk ansökan i riksdagsvalet eftersom
beslutet redan var fattat. 

Men nu finns en möjlighet att göra din röst hörd. 

Varje år skickar Regeringskansliet ut en mängd olika förslag på remiss för att ta in
åsikter från de myndigheter, organisationer och andra intressenter som berörs och
för att se vilket stöd förlaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter. 

Alla har rätt att inkomma med remissvar, även du som privatperson.

I remissvaret tar du ställning till regeringens förslag och ger din åsikt om dessa. Du
kan även ta upp frågor som du tycker borde finnas med. Du behöver inte svara på
alla förslag i skrivelsen utan kan välja de du vill uttala dig om. 

Skriv ditt svar. Ett förslag finns längre ner på sidan eller att ladda ner i Word här.
Glöm inte att skriva under med ditt namn längst ned! 

Mejla svaret som bifogat word-dokument och om du har möjlighet också som
pdf till:

ud.remissvar@regeringskansliet.se med kopia till ud.rs@gov.se. 

Remissvaren ska skickas med e-post senast 16 november 2022.

I ämnesraden skriver du: UD2022/14304 och ditt namn.

Remissvar ska följa en särskild struktur, det ökar chanserna att påverka
besluten. Vårt förslag är skrivet utifrån detta. Vill du skriva ett eget remissvar
kan du läsa mer om hur du gör på denna länk.  

      Läs mer HÄR

Får ni Vips?
Får ni Vips? Vänsterpartiets information till parlamentariker och styrelser.
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I senaste Vips finns bra tips på kommande utbildningar för dig som är ny
parlamentariker, ny medlem eller ny i en valberedning samt annan mycket relevant
information. 

Läs mer HÄR

Får du inte Vips men är har parlamentariska uppdrag eller representerar en styrelse
i distriktet så meddela oss: storstockholm@vansterpartiet.se

Nomineringsanmodan till uppdrag i Region
Stockholm
 Vill du vara med och styra region Stockholm? 

Vi söker nu dig som kan tänka sig att ta ett uppdrag inom region Stockholm där vi
ingått en valteknisk samverkan med S, C och Mp.

Exakt vilka uppdrag som kommer att finnas är ännu inte klart men det handlar om
nämnder, beredningar och råd inom regionens ansvarsområden. Det vill säga Hälsa
och sjukvård, trafik, regionplanering, fastigheter, kultur med mera. 

Du får gärna ha erfarenhet av politiska uppdrag i din kommun eller
arbetslivserfarenhet inom det område som du är intresserad av men det är inte ett
krav. 

Valberedningen eftersträvar en spridning av våra förtroendevalda när det gäller
ålder, boendeort, bakgrund m.m. 

Nominera dig själv, eller en kamrat, genom att klicka här.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta valberedningens
sammankallande Marianne Berg Ekbom på marianne.bergekbom@gmail.com

OBS: Vi vill ha in din nominering senast fredag 11 november!

Nomineringsanmodan till parlamentariska
uppdrag i Stockholms stad

Vänsterpartiet i Stockholm stad går nu in i en rödgrön majoritet och söker
parlamentariker till som ska verka Stockholm stad kommande fyra år. 

Vi uppmanar därför alla partiföreningar i staden att ordna nomineringsmöten och
nominera in kloka kamrater till dessa uppdrag. Även branschföreningar och
Studentvänstern kan nominera kamrater, men de nominerade måste bo i Stockholm
stad.

Gällande nomineringar till stadsdelsnämnderna kan föreningarna med fördel ordna
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gemensamma nomineringsmöten i de fall när fler partiföreningar ”delar” på en
stadsdelsnämnd. 

Stadsdelsnämnderna kommer from nästa år att ha ett presidium med en ordförande
från majoriteten, en vice ordförande från oppositionen och en andra vice ordförande
från majoriteten. Stadsdelsnämnderna Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista kommer
slås ihop till stadsdelsnämnden Järva, stadsdelsnämnderna Östermalm och
Norrmalm kommer att slås ihop till stadsdelsnämnden Norra innerstaden från mitten
av 2023.

Nomineringar med motivering skickas till 
naile.aras@stockholm.se

Läs mer HÄR

Nominera till Sveriges Allmännytta
Den 29-30 mars håller Sveriges Allmännytta kongress. Det är de allmännyttiga
bostadsbolagens gemensamma koncern. Ombudsfördelningen är nu spikad efter
valet och Vänsterpartiet kommer få 6 ombud och lika många ersättare. 

Vi vill nu ha in nomineringar på kongressombud och ersättare då dessa väljs
centralt efter nomineringar från distrikten. De som räknas som valbara till uppdraget
är de som kommer ha uppdrag i något av medlemsbolagen i berörda valkretsar
under den kommande mandatperioden.

Då såväl kongressen som dess valda organ brukar ha en kraftig dominans av män
så uppmuntras att ni nominerar kvinnor till uppdraget som ombud.

Nominera senast den 12 november till Ann Mari Engel i
valberedningen: annmari.engel@gmail.com.

Har ni frågor om kongressen och uppdraget så kontakta då också Ann Mari.

Bifogat finns ombudsfördelningen och kongressinfo från Sveriges Allmännytta.

Fyllnadsval till utskotten
Utskotten är distriktsstyrelsens organ för att bredda planering och genomförande av
de aktiviteter som beslutats i verksamhetsplanen och övriga beslut från
distriktsårskonferensen.

Nu behöver Miljö- och klimatutskottet, Antirasistiska utskottet, Internfeministiska
utskottet och Solidaritetsutskottet göra ett fyllnadsval till uppdraget som pågår till
2023.

Nominera dig själv eller en kamrat och gör skillnad.

Nominera HÄR
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Läs mer om utskotten HÄR
Läs mer om riktlinjerna för utskotten HÄR

Vänsterpartiet i Huddinge söker vikarierande
politisk sekreterare på 60% av heltid
Vänsterpartiet Huddinge har ingått valteknisk samverkan med Mittenstyre för
Huddinge, där ingår partierna Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och
Huddingepartiet. Då vår politiska sekreterare på Vänsterpartiet kommer vara
föräldraledig söker vi en vikarie. 
Arbetsuppgifter är att tillsammans med förtroendevalda i kommungruppen och
partiföreningen utveckla och sprida vår politik till invånarna i Huddinge. 
Du ska stödja kommungruppen och oppositionsrådet i det dagliga
kommunalpolitiska arbetet. 
I tjänsten ingår att bistå partiföreningen med organisationsarbetet och att föra dialog
medmedlemmar, massmedia, relevanta organisationer och andra.

Läs mer HÄR 

Nya flygblad HT-22
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Den mest högerkonservativa regeringen i Sveriges nutida historia kräver större
motstånd och starkare organisering. Ta del av våra färska flygblad om två oerhört
viktiga frågor:

Flygblad om asylrätten, se mer HÄR

Flygblad bevara procentmål för biståndet, se mer HÄR

Kontakta tryckeriet för beställning:
tryckeriet.storstockholm@vansterpartiet.se

www.storstockholm.vansterpartiet.se

storstockholm@vansterpartiet.se
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https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgantrack2.com%2Ft%2Fl%2F7148422%2F0_MzMyMTA2MDY3MDQ3Mg%3D%3D%2F&data=05%7C01%7Celin.moren%40vansterpartiet.se%7Cbe29b1911aef42a1ef6308dabdb51793%7Cade8eb83f4a6495786a45d1562c83397%7C0%7C0%7C638030882728871885%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gjB5Ew%2BwRaK1G%2BJGh3FgONik5G7oOheELLVu%2B6Z7oq8%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgantrack2.com%2Ft%2Fl%2F7148423%2F0_MzMyMTA2MDY3MDQ3Mg%3D%3D%2F&data=05%7C01%7Celin.moren%40vansterpartiet.se%7Cbe29b1911aef42a1ef6308dabdb51793%7Cade8eb83f4a6495786a45d1562c83397%7C0%7C0%7C638030882728871885%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lDOIB2G37X8DxjwIbXl%2FNBdWfgIC9epMSn8HGP3TZSY%3D&reserved=0
mailto:tryckeriet.storstockholm@vansterpartiet.se
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgantrack2.com%2Ft%2Fl%2F7148424%2F0_MzMyMTA2MDY3MDQ3Mg%3D%3D%2F&data=05%7C01%7Celin.moren%40vansterpartiet.se%7Cbe29b1911aef42a1ef6308dabdb51793%7Cade8eb83f4a6495786a45d1562c83397%7C0%7C0%7C638030882728871885%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=638eh5NzOHUBw1FSH%2FOuTGE45i3WUM5wxonE6xs3i94%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgantrack2.com%2Ft%2Fl%2F7148425%2F0_MzMyMTA2MDY3MDQ3Mg%3D%3D%2F&data=05%7C01%7Celin.moren%40vansterpartiet.se%7Cbe29b1911aef42a1ef6308dabdb51793%7Cade8eb83f4a6495786a45d1562c83397%7C0%7C0%7C638030882728871885%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cndmrNaMg8VWdoY2heIKVmbgfoKM5GccBlE5tWQRIMw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgantrack2.com%2Ft%2Fl%2F7148426%2F0_MzMyMTA2MDY3MDQ3Mg%3D%3D%2F&data=05%7C01%7Celin.moren%40vansterpartiet.se%7Cbe29b1911aef42a1ef6308dabdb51793%7Cade8eb83f4a6495786a45d1562c83397%7C0%7C0%7C638030882728871885%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=U1KAYeDeOsKaWO12wZ8qplU1NT4lyXVKVgaAWTEnf7Y%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgantrack2.com%2Ft%2Fl%2F7148427%2F0_MzMyMTA2MDY3MDQ3Mg%3D%3D%2F&data=05%7C01%7Celin.moren%40vansterpartiet.se%7Cbe29b1911aef42a1ef6308dabdb51793%7Cade8eb83f4a6495786a45d1562c83397%7C0%7C0%7C638030882728871885%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bkV7iquXLgp2wALhG7nhSh2EVy9i5mUGjbTZDnX4oiU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgantrack2.com%2Ft%2Fl%2F7148428%2F0_MzMyMTA2MDY3MDQ3Mg%3D%3D%2F&data=05%7C01%7Celin.moren%40vansterpartiet.se%7Cbe29b1911aef42a1ef6308dabdb51793%7Cade8eb83f4a6495786a45d1562c83397%7C0%7C0%7C638030882728871885%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ohKhsPEAdTcBpRS5EZ1FQh1rg4E%2BzfDOQPdiHhj%2BgTA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgansub.com%2Fsubscription%2F0_MzMyMTA2MDY3MDQ3Mg%3D%3D%2Funsubscribe%2F&data=05%7C01%7Celin.moren%40vansterpartiet.se%7Cbe29b1911aef42a1ef6308dabdb51793%7Cade8eb83f4a6495786a45d1562c83397%7C0%7C0%7C638030882728871885%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gRzzkr38nt0%2Fjtti7cFME1lzNFnx0pcfFdyy1dt5zfE%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgansub.com%2Ft%2Fv%2F0_MzMyMTA2MDY3MDQ3Mg%3D%3D%2F&data=05%7C01%7Celin.moren%40vansterpartiet.se%7Cbe29b1911aef42a1ef6308dabdb51793%7Cade8eb83f4a6495786a45d1562c83397%7C0%7C0%7C638030882729028098%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zJ4dj8iTBJGKmoOOF6w7rr0FV7iCdubX%2FhrjfHK7tCg%3D&reserved=0

