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Till alla medlemmar i Vänsterpartiet Västerbotten

RÖSTRÄKNING PÅGÅR!
Under de närmaste dagarna presenterar valberedningen sitt förslag till Riksdags- och
Landstingslistor. I helgen räknande valberedningen även alla inkomna röstsedlar till
Kongressombudsvalet. 3 personer fick mer än 50 % av rösterna vilket krävs för att bli vald.
(se V:s stadgar § 22). De valda är Åsa Bäckström, Erik Ferry och Elisabet Forssell från södra
valkretsen. Omval sker under den närmaste veckan, så du kommer att få ett nytt kuvert i
posten snart (kom ihåg porto). Se till att rösta och få i väg svarskuvertet så snart som möjligt!

Partidistriktets valberedning jobbar intensivt med att räkna röster i provvalet till riksdag och landsting.
På bilden Filip Palukka, Åsa Bäckström, Margaretha Löfgren och Bore Sköld. Den femte medlemmen i
valberedningen Elisabet Forsell finns bakom kameran.

Ledar´n!
Hej kamrater
Jag hoppas att alla partiföreningar redan rapporterat in sina
ombud till valkonferensen som vi i år genomför den 23/11, på
Ersboda FH, i Umeå. I detta nummer finns mer information om
konferensen med tider och avgifter m.m, på annan plats. Jag
hoppas på ett effektivt och kreativt möte, men så brukar det
vara i sällskap med engagerade vänsterpartister. Så vi ses snart igen för att ta fram de
slutliga listorna inför valet till riksdag och landsting.
Vi ska också utse de av våra kamrater som ska företräda oss på kongressen och i skrivande
stund håller valberedningen som bäst på att genomföra omröstning nr 2, bland de kandidater
som inte nådde 50% av rösterna i första omgången. Du vet väl att du som medlem har rätt
att rösta på kandidater i alla tre områdena, alltså inte enbart på de som kandiderar i ditt
område.
Jag vill passa på och tacka valberedningen för ett fantastiskt arbete. Det är aldrig enkelt eller
lätt att hålla koll på allt i processen och eftersom vi gör allt manuellt så är det också ett
oerhört tidskrävande arbete. Från distriktsstyrelsens sida ska vi undersöka möjligheterna att
förenkla processen till kommande år, det behövs ett digitalt processtöd.
I norra länsdelen där jag sitter och skriver just nu, har vintern kommit och snön lyser upp
landskapet...men jag vet att ni i söder fortfarande väntar på flingorna - på ont eller gott :)
Jag hoppas ni har tid att njuta av naturen oavsett om den är snötyngd eller grön....det är alltid
bra att hinna samla kraft mellan de politiska insatserna, vi har ju ett fullspäckat år framför
oss. Vi ska ju byta regering 2014
Ha de gott, kamrater
Agneta Hansson
ordförande

Kallelse till Vänsterpartiet Västerbottens årskonferens
Lördagen den 15 februari – 2014 genomför partidistriktet sin ordinarie
årskonferens. Av ekonomiska skäl genomförs även denna konferens på
Ersboda Folkets Hus i Umeå. På årskonferensen behandlas bl.a.
förslagen till nytt sjukvårdspolitiskt - och nytt länspolitiskt program.
Distriktsstyrelsen återkommer med ombudsfördelningen efter årsskiftet.

Välkommen!

Valkonferensen den 23 november kommer att genomföras
på Ersboda Folkets Hus i Umeå. Start kl. 12:00 med lunch,
förhandlingarna drar igång kl. 13:00 och beräknas vara klar
kl. 16:00.
Distriktsstyrelsen har beslutat att ta ut 500 kr i ombudsavgift. Avgiften finansierar en
del av kostnaden för lunch, fika, konferenslokaler och resor. Meddela
distriktsexpeditionen senast måndag 18/11 om du vill ha vegetarisk mat eller ej, har
någon allergi m.m.

Dagordning för valkonferensen
1. Konferensens öppnande
2. Ombudsupprop
3. Val av presidium (ordförande, sekreterare och justeringsmän/rösträknare)
4. Valkonferensens behörighet
5. Tidpunkt för nomineringsstopp
6. Godkännande av dagordning
7. Fastställande av Riksdagslistan
8. Fastställande av Landstingslistorna
a) Lista för västra valkretsen
b) Lista för norra valkretsen
c) Lista för södra valkretsen
9. Övriga frågor
10. Konferensens avslutande
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