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Dags att samlas!

Tidöavtalets kraftiga besparingar på kommunerna innebär att välfärden har ett
stålbad att vänta.

Vänsterpartiet med tillhörande föreningar och samarbetsorganisationer har ett
viktigt jobb att göra för att möta oro och gungiga tider.

Det är dags för mobilisering och samlande och med gemensamma krafter stå
upp för demokratin, rösträtten yttrandefriheten och religionsfriheten.

Arrangera Röd lördag, bjud in till event, delta på debattkvällar och
medlemsträffar.
Vi behöver mötas och samlas. 
Nu viktigare än någonsin.

Distriktet informerar

Distriktet har vinterstängt!

mailto:Storstockholmstorstockholm@vansterpartiet.se
mailto:Storstockholmstorstockholm@vansterpartiet.se
mailto:Morenelin.moren@vansterpartiet.se
mailto:Morenelin.moren@vansterpartiet.se


Expeditionen har vinterstängt 
17/12-8/1 

Distriktsexpeditionen laddar batterierna inför en fullspäckad vår vår och håller stängt för
den vanliga ruljansen. 
Upphämtning av material under denna period planeras i mån av tid och tillgänglighet och
enligt överenskommelse. 

Till dig som är medlemsansvarig

 

Du ska ha fått information om kommande
möjligheter med E-faktura och vilka
processer som nu är på gång. 
Om du inte har det men är medlemsansvarig
kontakta: medlemsservice@vansterpartiet.se

 

Nu är det inte långt kvar innan årsmötesperioden är igång
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Varje partiförening och branschförening
behöver fylla i årsmötesenkätensenast
den sista november.

Fyll i enkäten HÄR

Valberedningen inför
distriktets årskonferens
vill träffa er!

I mars 2023 ses distriktet för
årskonferens, där vi bland annat ska
välja en ny distriktsstyrelse och
revisorer.

För att kunna ge förslag på en riktigt
bra styrelse vill vi gärna att alla
medlemmar och partiföreningar
skickar in nomineringar.

Inför dessa nomineringar kommer
valberedningen gärna på besök till
er partiförening och berättar om vad
uppdraget som ledamot i
distriktsstyrelsen innebär, hur
nomineringarna kommer att gå till
samt vad du kan förvänta dig om du
skulle bli nominerad.

Låter det intressant?

Kontakta valberedningen för att boka in ett
besök på nästa medlemsmöte.

valberedning.storstockholm@vansterpartiet.se

Allt gott/
Ahmed, Lorena, Roya, Tove och Zofia

PÅ GÅNG
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Vänsterpartiet får genomslag i
sjukvårdspolitiken i Region
Stockholm 

Efter hårda förhandlingar med den
styrande koalitionen i Region Stockholm,
bestående av S, MP och C, har vi fått
igenom flera viktiga reformer i budgeten
för 2023. 

Bland annat har vi fått igenom mer
resurser till akutsjukhusen, frysta SL-
taxor och permanentat sommarlovskort,
samt en översyn av vårdvalssystemet. 

Ta del av SvD-artikel om satsningen på
sjukhusen HÄR

En rödgrön budget för
huvudstaden med fokus på
välfärd klimatomställning och
barn/unga

Vi är stolta att presentera bland annat
satsningen på förskolan som vi gör med
400 miljoner och barns fritid som får ett
rejält lyft.
Budgeten för Stockholm innehåller för
första gången inte generella
effektiviseringar i välfärden utan istället
satsningar på stärkt socialtjänst och
slopad egenavgift för skyddat boende.
Utöver det satsar vi på välfärden, klimatet
och på minskade klyftor i staden.
Nu kör vi!

Läs mer HÄR

Transgender Day of Remembrance 2022

Vi minns de som kämpat och fortsätter
kampen.

DATUM: 20 novemberTID: Kl 15-
17MÖTESPLATS: Sergels
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Vi samlas för att hedra transpersoner
som dödats i kampen för rätten till att leva
ett fullgott liv, att bli erkända som sig
själva och befriade från
könsmaktsordningen. 
Kampen för transpersoners rättigheter
och acceptans i samhället har genom
åren gått framåt i Sverige, men den möts
samtidigt av hårt motstånd.

17MÖTESPLATS: Sergels
TorgARRANGÖR: Ung Vänster

Läs mer HÄR

Äntligen dags för Sveriges största forum för vänsterdebatt!

Dags att den breda vänstern vågar
drömma igen! Ta tillbaka framtiden!

Vi politiskt intresserade, fackarbetare,
samhällsengagerade, kulturarbetare,
feminister, antirasister och klimatkämpar
från hela Sverige samlas i Stockholm för
att mobilisera för en bättre värld.

Från Vänsterpartiet medverkar b.la
Nooshi Dadgostar, Malin Björk och Max
Gustavsson.  Eventet är gratis och först
till kvarn gäller.

DATUM: 26 november
TID: Från kl 10.00
PLATS: ABF-Huset

Läs mer HÄR

Internfeministiskt ansvariga

DATUM: 27 november
TID: Kl 10-15:00 med paus för lunch
PLATS: Distans

För att anmäla er mejla
kvinnorsorganisering@vansterpartiet.se
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Kvinnors organisering bjuder in till
konferensen för er Internfeministiskt
ansvariga i distrikt eller partiförening.

Program: Gästföreläsare är Ingrid
Hødnebø, SV, Norge, från deras
Kvinnopolitiska utskott.
Vi gästas även av representant från
Ung Vänster som berättar om deras
internfeministiska arbete och om hur
partiorganisationer kan stötta unga
kvinnor och icke-binära.

Grundläggande kompetensutveckling i jämställdhet för
civilsamhällesorganisationer

En dag för kompetensutveckling för att
utveckla ert jämställdhetsarbete

Kompetensutvecklingen kommer bedrivas
i dialogform och ger dig möjligheter att
tillämpa kunskaperna på din verksamhet
och bredda ditt nätverk.
Vi kommer gå igenom följande moment:
Presentation av deltagare och eventuella
aktuella frågor för respektive
person/organisation. 
Syften och värden av
jämställdhetsarbete. 

DATUM: 6 december 2022
TID: 9-12
LOKAL: Krukmakargatan 21, Stockholm
Ingen kostnad
Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm

Anmäl dig HÄR
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Aktiva åtgärder och arbetsgivarrollen.
Jämställdhetsintegrering med verktyg och
metoder. 
Intersektionalitet och normkritik. Väg
framåt och summering.

Distriktsårskonferens 2023
Save the date

Distriktsårskonferensens datum är satta.
Mer information kommer, tills dess save
the date!

DATUM: 24-26 mars 2023

Behöver ni en
föreningsdator?

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. 

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

Fullständiga specifikationer HÄR

   

Vänsterpartiet Norrtälje söker
ny politisk sekreterare på 45
%

Vänsterpartiet Huddinge
söker vikarierande politisk
sekreterare på 60 % 
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%

Som politisk sekreterare arbetar du med
varierande arbetsuppgifter och deltar i det
löpande politiska arbetet. Framförallt ska
du fungera som lite av ”spindel i nätet”
och bevaka vad som sker i den lokala
politiken.
I Norrtälje ingår Vänsterpartiet i
oppositionen och under kommande
mandatperiod kommer du därmed också
att delta i samverkan med
Socialdemokraterna, Centerpartiet och
Miljöpartiet.

Läs mer HÄR

sekreterare på 60 % 

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.

Läs mer HÄR

Aktuella flygblad att beställa

Beställ på tryckeriet:
tryckeriet.storstockholm@vansterpartiet.se
Röd lördaginspiration på tema nya Förskolenämnden med Älvsjö-Fruängen.
Vill ni ha ett flygbad med ett eget tema utformad kontakta oss!
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