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Till alla medlemmar i Vänsterpartiet Västerbotten

VÄNSTERPARTIETS FAMILJEDAG
OCH JONAS SJÖSTEDTS
SOMMARTAL PÅ GAMMLIA I UMEÅ.
SÖNDAG DEN 18 AUGUSTI.

Dags igen för en ny folkfest med: Tal – Musik/
Underhållning – Mat – Aktiviteter för barn m.m.
Mer information och program kommer senare

Alla är varmt välkommen!

Viktig info. för arbetet i partiföreningarna!

HALVÅRSKONFERENS!
Lördag 17 augusti genomför partidistriktet en halvårskonferens i Umeå. Konferensen
riktar sig till ordförande eller annan från partiföreningens styrelse samt gruppledare
för (v) i kommunerna.
Konferensen kommer bl.a. att ta upp höstens arbete, förberedelserna inför valåret,
internfeminism m.m. Viktigt att varje partiförening deltar!
Vill du stanna kvar till söndagen i Umeå och vara med på familjedagen på Gammlia
med bl.a. Jonas sommartal? I så fall kan vi försöka ordna inkvartering hos
partikamrater i Umeå. Hör av er i tid. Anmäl er så snart som möjligt till konferensen,
senast 7.e augusti. vasterbotten@vansterpartiet.se

VÄNSTERDAGARNA I MALMÖ
Nu är programmet till Vänsterdagarna i Malmö 12-13 okt 2013 klart. Det som tidigare
hette Kommun- och landstingsdagarna har bytt kostym och ändrat namn till
Vänsterdagarna.
Arrangemanget växer och blir större. Runt 500 vänsterpartister från hela Sverige förväntas
delta. Vänsterdagarna riktar sig till alla vänsterpartister som vill lära sig mer om hur man
kan driva Vänsterpartiets frågor på lokal nivå. Under två dagar ordnas 30 seminarier på
Malmö Högskola där Vänsterdagarna äger rum. Det blir en kraftsamling för Vänsterpartiet. I
Malmö börjar vi resan mot 2014 då vi går till val i både kommuner, landsting, riksdag och
Europaparlament.
Målsättningen är alltså att fler vänsterpartister än någonsin ska delta. För att göra detta
möjligt har vi mer än halverat deltagaravgiften och försökt få ihop ett så matnyttigt
seminarieprogram som möjligt. Distriktsstyrelsen i Västerbotten har beslutat bidra med
1 000 kr till 5 partiföreningar med svag ekonomi för deltagande (först till kvarn). Anmäl er
nu! (ju tidigare anmälan, desto billigare deltagaravgift)
Mer information finns i VIPS eller gå in på: http://www.vansterpartiet.se/

Kom ihåg, planera in möten!
Förvalsprocessen steg 2 - partiföreningarna tycker till!
Partiledningen vill veta vad partiet vill om regeringskoalition, valets huvudfrågor m.m
Ordföranden i partiföreningarna har fått information. Sista dagen för att svara är den 27 maj
Du som är föreningsordförande och inte har fått informationen samt länken till webverktyget ska
kontakta medlemsservice omedelbart, medlemsservice@vansterpartiet.se, 08-786 42 61.

MEDLEMSREGISTRET
Under maj månad görs en stor uppdatering av Vänsterpartiets medlemsregister. Dels
kommer det att göras en del tekniska förbättringar. Men det startas också ett arbete med att
täppa till luckor i medlemsregistret. Det handlar om att registrera styrelseuppdrag i
partiföreningar, samt e-postadresser till alla medlemmar som idag saknar uppgift om detta i
medlemsregistret.
Eftersom den största delen av Vänsterpartiets interninformation sker via e-post, så är det av
största vikt att vi har korrekta e-postadresser till alla medlemmar. Det är också viktigt att vi
vet vilka som sitter i styrelser eftersom viss interninformation bara skickas till
styrelsemedlemmar.
De enda som kan se till att allt detta finns på plats i medlemsregistret är partiföreningarnas
medlemsregisteransvariga. Får ni problem med detta så ta kontakt med distriktsexpeditionen
så får ni hjälp.

Vänsterpartiet Västerbottens distriktsstyrelse 2013
Ordförande
Agneta Hansson, 070-605 77 18
agneta.hansson@skellefteamuseum.se
Vice ordförande
Andreas Jansson, 070-252 89 30
andreas.jansson@vansterpartiet.se
Kassör
Britt-Marie Snell Perdahl, 070-527 76 99
bittens60@hotmail.com
Ordinarie ledamöter
Rolf Carlsson. 073-097 68 31
stroop@myran.ac

Jeanette Velander, 070-349 87 95
jeanettevelander_237@hotmail.com
Elsa Andersson 070-282 41 14
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Susanne Yttergren: 070-650 85 67
susanne.yttergren@gmail.com
Ersättare
Shahla G Shadman, 070-382 35 25
shahla.gullviva@hotmail.com

Kontakt med distriktsexpeditionen
Lennart Arvidsson vik. ombudsman 090 – 13 66 11 alt. 070-204 38 51
vasterbotten@vansterpartiet.se alt. lennart.arvidsson@vansterpartiet.se.
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1.a Maj
”Det är varken flyktingar, homosexuella eller skogsplanterare
från Kamerun som hotar välfärden eller tryggheten i vårt land.
Det är rasister, giriga direktörer
och Reinfeldts högerpolitik som är
hotet mot vår trygghet och
framtid”
(Peter Bergman 1.a Maj Skellefteå)

”2013 kan bli ett historiskt år för att vi i
Västerbotten den 8 september
tillsammans kan säga, det räcker nu.
Nedbantningen av vår gemensamma
välfärd har fått gå hit; men inte längre!
Låt Fredrik Reinfeldt höra att det mullrar i
Umeå och i Västerbotten och låt
honom höra det redan i år. Vägen mot ett
rättvisare Sverige börjar här. Det är vi som
visar vägen!” (Maria Grip 1.a Maj Umeå)

Ca 1200 personer demonstrerade med Enad Vänster på 1.a Maj i Umeå, Maria Grip talade
inför ca 1500 personer på Rådhustorget. I Skellefteå demonstrerade ett drygt 60.tal med
Vänsterpartiet och mer än det dubbla lyssnade till Peter Bergman på torget. I Vännäs tågade
ett 100-tal tillsammans med (s) och (v). Ca 200 lyssnade bl.a. på Arijan Kan. Lars
Simonsson talade inför ett 40-tal personer i Dorotea på det gemensamma (s) o (v)-mötet..

