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NYHETSBREV TILL FÖRTROENDEVALDA OCH ANSTÄLLDA I VÄNSTERPARTIET STORSTOCKHOLM 

Välkommen till utdelningen av Abdi-priset!

Abdirahim Hassans minnesfond är inrättad av Vänsterpartiet, Ung Vänster, Vänsterpartiet
Storstockholm och Ung Vänster Storstockholm. Abdirahim, eller Abdi som han kallades,
sköts till döds i Somalia i augusti 2013. Syftet med minnesfonden är att i Abdis anda
stödja dels organisering av gräsrotsarbete i Sverige, dels internationellt solidaritetsarbete
som syftar till att främja demokrati, jämställdhet, mänskliga rättigheter och social rättvisa. 

➤➤ 8 december 
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➤➤ 8 december 
➤➤ Från kl 17.30 
➤➤ Folkets Husby

Läs mer...

För kommuner som vi
kommer styra
Vänsterpartiet på riksnivå bjuder in
gruppledare, kommunalråd och politiska
sekreterare i kommuner där vi kommer
vara en del av styret under den
kommande mandatperioden. På denna
första träff fokuserar vi dels på det
politiska läget men också på former för
fortsatt kontakt och erfarenhetsutbyte. 

➤ 12 december 
➤ Kl 13-15
➤ Digital

Anmäl dig här!

Ny parlamentariker?
Har du blivit vald till kommunfullmäktige
eller regionfullmäktige? Då har du en av
våra viktigaste rollerna de kommande fyra
åren. För många nyinvalda, och även de
som varit med längre, kan det vara bra att
gå genom grunderna i lokalpolitik samt
några knep kring förhandlingar med
andra partier. Därför finns några kurser i
partiets "Vänsterskolan" som ska
underlätta för dig som parlamentariker
under den kommande mandatperioden.

Kurser här!
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DÅK förberedelserna i full gång - 24-26 mars!

Välkommen till en introduktion till vad en distriktsårskonferens (DÅK) är för något. Vi går
igenom vad man som medlem kan göra för att påverka samt vilka beslut som fattas på vår
distriktsårskonferens. Träffen riktar sig främst till den som är ny medlem, men även till er
mer erfarna. Sprid gärna informationen till alla era medlemmar i partiföreningen!

➤ 19 december
➤ Kl 18-19.30
➤ Digitalt via zoom - Länk här! (Meeting ID: 851 7968 26, Passcode: 084552)

Valberedningen inför distriktets årskonferens vill träffa er
I mars 2023 på distriktsårskonferensen väljer vi bland annat distriktsstyrelse och revisorer.
Valberedningen kommer 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.

Boka in ett besök med valberedningen på nästa medlemsmöte genom att mejla
valberedning.storstockholm@vansterpartiet.se

Stöd & material till kassörer

Den 22 november träffades ett 20-tal kassörer för att få en
genomgång av kassörens roll, partiföreningens ekonomiska år
med intäkter och kostnader, och lite annat som partiskatten.
Här kommer länkar till det material som delades i samband
med träffen. Materialet kommer även att laddas upp på
hemsidan inom kort.

Presentationen
från träffen

⋮ Stöd till kassörer
(sammanfattning)

⋮ Plandisc (föreningens
ekonomiska år) 

Nytt flygblad!

Fokuserar på hur partiets
krispolitik är antirasistisk
med anledning av
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budgetförslagen som
läggs fram nu. Fler
aktuella flygblad längst
ner.

Beställ via:
tryckeriet.storstockholm@van
sterpartiet.se

Kom och sjung med Vänsterkören! 

Tycker du om att sjunga? Då är distriktets körgrupp, Stockholms Vänsterkör, något för dig!
Med start 17e januari träffas de på Kafé Marx och sjunger en tisdag i månaden hela
våren. Ingen tidigare erfarenhet krävs, alla är välkomna!

För att anmäla intresse, mejla till koren@vansterpartiet.se
17 januari 17.00-18.30
21 februari 17.00-18.30
21 mars 17.00-18.30
18 april 17.00-18.30
Fler datum kommer.

Träff för nya och nyfikna medlemmar i Vänsterpartiet Storstockholm tillsammans med
riksdagsledamot Daniel Riazat! Vi kommer att prata om Vänsterpartiet, vår organisation,
vår politik och vad man som medlem kan göra för att bli aktiv. Och vi bjuder naturligtvis på



vår politik och vad man som medlem kan göra för att bli aktiv. Och vi bjuder naturligtvis på
lussefika, så se till att bjud in alla era nya medlemmar till Lusse för nya!

➤ 13 december
➤ kl 18.30-20.00
➤ Kafé Marx, Kungsgatan 84
➤ Anmälan - här!

Hur går det i sociala medier?
Vi som parti kan inte köpa de stora reklamplatserna och äger
inte de stora tidningarna. Därför är sociala medier ett
avgörande verktyg för att nå ut med våra budskap, engagera
fler och ta tillbaka debatten. Därför har vi en sociala medier-
grupp på facebook för alla inom distriktet som sköter
föreningens sociala medier-flöde. Om du inte är med där - gå
med Här!

Behöver ni en föreningsdator?
Vi säljer ut ett antal Chromebooks vi använde för
ringkampanjen under valet. Det är Acer Chromebook 314
Cel/4/32 14" som vi säljer till partiföreningar för 1800:- (nypris
2890:-). Det är en enklare men kompetent laptop som fungerar
utmärkt för partiföreningen att hantera protokoll, ekonomi, hålla
digitala möten, med mer. Först till kvarn och endast en dator
per förening. Är ni intresserad? kontakta oss på:
storstockholm@vansterpartiet.se

Expeditionen har vinterstängt 
17/12-8/1 
Distriktsexpeditionen laddar batterierna inför en fullspäckad
vår och håller stängt för den vanliga ruljansen. Upphämtning
av material under denna period planeras i mån av tid och
tillgänglighet, och enligt överenskommelse. 

   

Vänsterpartiet Norrtälje söker Vänsterpartiet Upplands
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Vänsterpartiet Norrtälje söker
ny politisk sekreterare på 45%

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 du kommer därför
också delta i samverkan med
Socialdemokraterna, Centerpartiet och
Miljöpartiet.

➤ Läs mer och ansök HÄR

Vänsterpartiet Upplands
Väsby söker politisk
sekreterare på 100% 

I rollen som politisk sekreterare är du ett
stort stöd för kommunalrådet och övriga
förtroendevalda vänsterpartister.
Uppgifter som att förbereda underlag inför
möten, intern och extern kommunikation,
politikutveckling och framtagande av
politiska strategier. Du kommer att arbeta
i ett team som tillsammans arbetar med
politik och kommunikation för
Vänsterpartiet i Upplands Väsby.

➤ Läs mer och ansök HÄR

Aktuella flygblad

Beställ till tryckeriet. Ange vilken rubrik, antal, vilken partiförening som beställer och om ni
behöver dem till något visst datum. 
tryckeriet.storstockholm@vansterpartiet.se
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Vill du inte ta emot Veckobrevet längre? Avprenumerera här.
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