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NYHETSBREV TILL FÖRTROENDEVALDA OCH ANSTÄLLDA I VÄNSTERPARTIET STORSTOCKHOLM 

Gott nytt år!
Tack till alla som organiserat, argumenterat och engagerat detta valår. Vi
har hunnit med så otroligt mycket både i partiföreningarna och i distriktet.
Valkonferenser, manifestationer, medlemsmöten, första maj, Järvaveckan,
Prideparaden, tidningsutdelningar, ringkampanjer och val, val, val. Här är
ett litet urval från det gånga året! 
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DISTRIKTSÅRSKONFERENS 25-26 MARS

Här är förslagen -
motionera på dem! 
Distriktsstyrelsen har lagt förslag på
Verksamhetsplan för 2023-2025 samt
förslaget Justering av

Välj och rapportera in era
ombud till DÅK:en
Årskonferensen kommer att hållas i
fysisk form på Hallunda Folkets hus
och ni i partiföreningarna deltar med



förslaget Justering av
beräkningsgrund för
verksamhetsbidrag. Dessa två
dokument går att motionera på, och
det går även att skicka in allmänna
motioner. Alla medlemmar och
föreningar har rätt att skicka in
motioner. Det är dessa motioner som
kommer vara uppe till diskussion och
sedan fattas beslut om på
årskonferensen. Motionsstop är den 9
februari. 

➤ Förslag till Verksamhetsplan 2023-
2025
➤ Förslag till justering av
beräkningsgrund för
verksamhetsbidrag
➤ Motionshandledning
➤ Skicka in motioner här

och ni i partiföreningarna deltar med
valda ombud. Årskonferensen har ett
fast antal ombud på 175 personer.
Länkat nedan finns en
ombudsfördelning där dessa 175
platser är fördelade mellan
partiföreningarna. I den framgår antal
ordinarie ombud och ersättare som ni
ska välja i er förening. Ordinarie
ombud och ersättare ska väljas på
föreningarnas årsmöte eller på ett
medlemsmöte och rapporteras in
senast 9 februari. 

➤ Kallelse (med mer utförlig
information) och ombudsfördelningen
➤ När ni valt era ombud skicka dem
denna länk så att de kan registrera sig

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

Nominera till
distriktsstyrelse
eller revisorer
Partiföreningar och medlemmar kan
nominera distriktsordförande,
distriktsstyrelseledamöter och
revisorer (även till ny valberedning, se
nästa spalt). De nomineradefår gärna
vara tillfrågade och ha tackat ja till
nomineringen. Det ska även ges en
motivering till nomineringen när den

Nominera till valberedning
och valkommitté
Partiföreningar och medlemmar kan
även nominera till ny valberedning och
till valkommittén. Valberedningen är
distriktets ordinarie valberedning som
väljs för verksamhetsperioden 2023-
2025. Distriktsstyrelsen ska på
förhand utse en valkommitté som är
de som bereder det valet och lägger
förslag på ny valberedning till
distriktsårskonferensen. Nominerade
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skickas in. 

Sista datum för att skicka in
nomineringar är den 9 februari 2023.

➤ Nominera till distriktsstyrelse och
revisorer

distriktsårskonferensen. Nominerade
till valkommittén bör även vara ombud
på årskonferensen.

Sista datum för att skicka in
nomineringar är den 9 februari 2023.

➤ Nominera till Valberedning och
valkommitté

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. 

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)
➤ Anmälan görs HÄR. 

8 mars - skapa en feministisk festival!

Nu är det inte långt kvar till internationella kvinnodagen! Vi söker dels personer som
kan vara med och planera och genomföra en feministisk festival under 8-marsveckan,
och dels funktionärer till andra evenemang. Vet ni någon som kan lyfta vår feministiska
politik, eller någon som har erfarenhet av att planera event? Nominera då till
planeringsgruppen! Ta gärna upp nomineringsanmodan på kommande styrelsemöte
eller medlemsmöte, vi behöver er hjälp att hitta distriktets viktiga resurser. Man kan
nominera både sig själv och de kamrater som en tycker skulle passa i arbetsgruppen
senast 13 januari. 
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Nominera!

Vi bygger om hemsidan
Hemsidan uppdateras just nu för att bli mer användarvänlig
och för att få in fler funktioner för att underlätta för er
partiföreningar. Det är en pågående process och därför ber
vi er ha lite tålamod om vissa saker byter plats eller inte är
helt klara. Vi meddelar er löpande här i veckobrevet när
nya funktioner och delar är klara att användas.

Aktivitetsfonden nu på hemsidan 
Något som numera finns på hemsidan är ansökan till
aktivitetsfonden! Aktivitetsfonden finns för att stötta
utåtriktade aktiviteter för partiföreningar i Storstockholms
distrikt och för att stötta prioriterade partiföreningar i sitt
interna arbete. Ansök Här!

Nomineringsanmodan uppdrag i SKR
2023-2026
Dags att nominera till Vänsterpartiets uppdrag
inom Sveriges kommuner och regioner. Att ha
uppdrag i SKR är mycket värdefullt för såväl
partiorganisationen som för personen som
innehar uppdraget. Att ha uppdrag i SKR
innebär dels att man ägnar ca två dagar i
månaden åt SKRs arbete. Det kan vara bra
att tänka på att nominera personer som har
"ledande uppdrag" och kan ägna politisk tid
för detta, men det går att nominera vilken
medlem som helst. Nomineringarna skall vara
inskickade senast 8 januari.

➤ Läs mer om uppdraget och nominera här!

Nominera till Miljömålsberedningen
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Nominera till Miljömålsberedningen
Miljömålsberedningen tillsattes av regeringen i juli 2010 och
är en parlamentariskt sammansatt beredning. Samtliga
riksdagspartier deltar i beredningen. Miljömålsberedningen
ska lämna förslag till regeringen om hur miljökvalitetsmålen
och generationsmålet kan nås.

➤ Läs mer om uppdraget och nominera här!

Är du distriktsexpeditionens nya
kommunikatör?
Drivs du av visionen om ett bättre, mer jämlikt samhälle?
Brinner du för att formulera det mest träffsäkra
budskapet, och inspireras av att nå ut med
Vänsterpartiets budskap till fler? Vill du arbeta i en
politisk miljö och verka för att Vänsterpartiets politik får
större slagkraft? Då är detta en roll för dig! Tjänsten är
på heltid, tillsvidare och med önskat tillträde i mars. Sök
senast den 22 januari.

➤ Läs mer och ansök HÄR

Vänsterpartiet i Södertälje söker ny politisk sekreterare
Vill du bidra till ett grönare och mer jämlikt Södertälje? Vill du stödja våra folkvalda
politiker i den demokratiska processen? Har du ett stort samhällsintresse och delar
Vänsterpartiets värderingar? Då har vi jobbet för dig!

➤ Läs mer och ansök HÄR

Administrativ sekreterare
Vänsterpartiet i region Stockholm

Politisk sekreterare inom
klimat, miljö och regional
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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

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

Expeditionen har vinterstängt 17/12-8/1
Distriktsexpeditionen laddar batterierna inför en fullspäckad vår och håller stängt för
den vanliga ruljansen. Ses igen 2023!

Aktuella flygblad

Beställ till tryckeriet. Ange vilken rubrik, antal och 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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