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Den 25-26 mars 2023 samlas Storstockholmsdistriktet för en
distriktsårskonferens (DÅK). Där kommer vi att anta våra politiska
strategier för de kommande två åren och välja bland annat en
distriktsstyrelse för att leda det arbetet. 

Påminnelse till
partiföreningarna
➤ Kom ihåg att lägga in möten för
motionsbehandling, ombudsval och
nomineringar. 
➤ Se till att era valberedningar är
beredda på att bereda val av ombud
och ersättare.
➤ Ordna gärna ombudsträffar i
partiföreningen för att gemensamt
förbereda inför årskonferensen. 

Viktiga datum inför
årskonferensen
➤ 22 december: Kallelse,
ombudsfördelning och handlingar för
motionsskrivande skickas ut.
➤ 9 februari: Motions- och
nomineringsstopp och inrapportering
av ombud.
➤ 3 mars: Motioner och motionssvar
skickas till föreningarna. 

Alla dokument som rör distriktsårskonferensen kommer löpande att
läggas upp på hemsidan.

DÅK-skola; förberedande träffar för ombud och ersättare
På dessa träffar får valda ombud och ersättare en genomgång av dokument som ska
behandlas, av vad som förväntas av ombuden, presidiet, distriktsstyrelsen och
distriktsexpeditionen samt en genomgång av Suffra (det digitala systemet för
omröstning med mer). Det kommer också finnas utrymme för diskussioner kring
motioner och motionsskrivande. Dessa är de inplanerade datumen och möjlighet att
anmäla sig skickas ut längre fram. 

Möjliga datum:
➤ Söndag 29 januari kl 13-16 (fysisk på Marx) 
➤ Torsdag 2 februari kl 18-21 (fysisk på Marx) 
➤ Måndag 6 februari kl 18-20 (digital via Zoom)
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Hälsning från internfeministiska utskottet

Snart vankas det årsmötestider. Kom ihåg att utse en internfeministisk ansvarig under
era årsmöten, eller senast på ert konstituerande styrelsemöte efter årsmötet. Meddela
oss snarast därefter vem ni valt genom att besvara denna enkät: Internfeministiskt
ansvariga 2023.

Den person ni utser bör vara någon ur styrelsen, men observera att det
internfeministiska arbetet är hela styrelsens ansvar. Ett tips är därför att redogöra för
det internfeministiska arbete ni har gjort under året i er verksamhetsberättelse samt att
göra en plan framåt och föra in det i er verksamhetsplan. 

Vi vill också påminna om att på Vänsterpartiets senaste kongress så beslutades att
separatistiska träffar för kvinnor/icke binära och män bör genomföras i anslutning till
årsmötet för att stärka det internfeministiska arbetet. Har är en länk till handledning
för internfeministiskt ansvariga. Den riktar sig till ansvariga på distriktsnivå men
även ni på partiföreningsnivå kan här hämta konkreta tips och inspiration för ert arbete.

Flytt av mejlserver - sista chansen!
Om du har en mail via mail.vansterpartiet.se och vill behålla
den behöver du kontakta storstockholm@vansterpartiet.se
för att få ett godkännande att ha den kvar. Ange i mejlet
vem som ska bekosta kontot (om det är du själv,
partiföreningen eller annan instans).

Skänk en helgdagsgåva 
Fristadsfonden hjälper asylsökande flyktingar som hotas av
utvisning och som inte kan återvända till sina hemländer.
Alla ska få en rättssäker prövning och sitt skyddsbehov
tillgodosett. Swisha er gåva till 123 350 89 00 och dela
Fristadsfondens julkampanj HÄR.  
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Nytt flygblad från (V) i regionen
"Det behövs personal i kollektivtrafiken för att den ska
varatillgänglig och trygg för alla, oavsett
funktionsvariation". 
Nu finns ett nytt flygblad om de viktiga tågvärdarna p
pendeltågen att beställa från tryckeriet. Se allt aktuellt
material och hur man beställer längst ner i veckobrevet. 

Nytt flygblad från (V) i stadshuset
"Vänsterpartiets främsta prioriteringar i Stockholm är att ta
tillbaka kontrollen över välfärden, bygga fler hyresrätter
med hyror som vanligt folk har råd med och genomföra en
rättvis klimatomställning." Nu finns ett flygblad från
Vänsterpartiet i stadshuset om våra viktigaste frågor i
Stockholms stad. Se allt aktuellt material och hur man
beställer längst ner i veckobrevet.

Nomineringsanmodan för
stadsdelsnämnden Järva
Stadsdelsnämnderna tar beslut om
kommunal service och omsorg för
dem som bor i stadsdelsområdet.
Valen som skall förrättas är
ordförande för stadsdelsnämnden
Järva och ledamöter samt ersättare.
Tips är att ta upp anmodan på
kommande medlemsmöte. Sista
anmälningsdag för nomineringar är
den 20 januari 2023. 

Läs hela nomineringsanmodan HÄR 
Frågor till naile.aras@stockholm.se

Vänsterpartiet erbjuds att
nominera till Statens
medicinsk-etiska råd (Smer)
Statens medicinsk-etiska råd har
högst nio ledamöter som biträds av
flera sakkunniga. Uppgiften är att ur
ett mer övergripande
samhällsperspektiv ta upp aktuella
medicinsk-etiska frågor. Nomineringar
skickas senast onsdag 4 januari till 
jill-marie.linder@riksdagen.se 

Läs hela nomineringsanmodan HÄR.
Läs mer om Statens medicinska-
etiska råd på www.smer.se

Klimatet, tillväxten och kapitalismen
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Klimatet, tillväxten och kapitalismen
Temakväll med Vänsterpartiet Storstockholms
miljönätverk och distriktets miljö- och klimatutskott.
Vilka vägval bör vänstern göra i klimat- och
rättvisepolitiken under denna mandatperiod? Hur kan
vi bäst driva på i regional och kommunpolitiken nu när
vi har en reaktionär regeringspolitik? 
Rikard Warlenius (fil dr lektor i humanekologi)
kommunpolitiker inleder utifrån syn nya bok Klimatet,
tillväxten och kapitalismen. Kom med dina idéer om
vad vi kan göra tillsammans för en rättvis och snabb
klimatomställning. Det blir såväl mingel som fika och
diskussion!

➤ Onsdag 25 januari
➤ kl 18.00-20.30
➤ Kafé Marx, Kungsgatan 84
➤ Anmäl dig här

Administrativ sekreterare
Vänsterpartiet i region Stockholm
söker nu en ny kraft till kansliet som
ska ha hand om kansliets
administrativa arbetsuppgifter. Sista
ansökningsdag är 2 januari. 

➤  Läs mer och ansök HÄR.

Politisk sekreterare inom
klimat, miljö och regional
utveckling
Vänsterpartiet i region Stockholm
söker en engagerad person som är
kunnig inom klimatfrågor. Sista
ansökningsdag är 8 januari. 

➤  Läs mer och ansök HÄR.

Är du distriktsexpeditionens nya kommunikatör?
Nästa vecka öppnar ansökan för en kommunikatörstjänst på Distriktsexpeditionen. Du
kommer hitta den HÄR på hemsidan. Ansökan kommer vara öppen till den 22 januari.
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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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