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Till alla medlemmar i Vänsterpartiet Västerbotten

Tiden går fort…

NOMINERA KONGRESSOMBUD OCH NAMN TILL
VÅRA RIKSDAGS- OCH
LANDSTINGSLISTOR!
18 oktober. Fram till dess finns det möjlighet att nominera personer
till riksdags- och landstingslistorna för att kandidaterna ska kunna
delta i provvalet. Provvalet genomförs som en rådgivande
medlemsomröstning.
18 oktober är också sista datum för nominering av kongressombud
inför partikongressen 10-12 januari 2014. Kongressombuden väljs
genom en beslutande medlemsomröstning.
24-31 oktober. Bägge medlemsomröstningarna genomförs.
13 november. Partidistriktets valberedning presenterar sitt förslag
till riksdags- och landstingslistor.
23 november. Valkonferensen genomförs där listorna till riksdag
och landsting fastställs.
Forts.

NOMINERINGARNA GÖRS TILL NÅGON I
VÄNSTERPARTIET VÄSTERBOTTENS VALBEREDNING
Margaretha Löfgren Tel: 070-685 77 05
margaretha.lofgren@vilhelmina.se

Filip Palukka Tel: 073-841 71 08
filip.palukka@outlook.com

Åsa Bäckström Tel: 070-202 95 12
asa.backstrom@umea.se

Bore Sköld Tel: 070-654 86 83
bore@vansterstudenterna.se

Elisabet Forsell 076-263 27 47
elisabet.forssell@umea.se

Ledar´n!
Hej kamrater
Snabbt tog sommaren slut och hösten blåste in och med den den fulltecknade almanackan.
Just idag upprörs jag över det föraktfulla beteendet som visas
upp av utrikesministern och förra biståndsministern. Hur kan de bli så fartblinda att de inte
ens funderar på att det är fel att låta biståndspengar gå till löner och ambassadkostnader?
Att de dessutom - utan någon skammens rodnad på sina kinder kan säga; Det är vanligt i
andra länder. Oj oj oj - ge mig en ny regering NU!
Så här ett år före valet så är det mycket som ska göras. Vi ska nominera kamrater till
landstings- och riksdagslistorna, men också till valet av kongressombud.
Det pågår ett intensivt arbete just nu i valberedningen, men det hindrar inte att jag vill
påminna dig om att nominera de du tycker skulle vara lämpliga företrädare för partiet i olika
sammanhang. Glöm bara inte fråga om personen tackar ja till att nomineras - det underlättar
avsevärt för valberedningen.
Distriktsstyrelsen hade ett gemensamt DS med Norrbottens DS i mitten av september, ett
lyckat möte som ledde fram till flera trådar för fortsatt samarbete.
LiseLotte är tillbaka på en viss del av sin tjänst och jobbar för högtryck med att inventera
vilka behov vi har ute i partiföreningarna. Den inventeringen blir en pusselbit i det arbete DS
ska göra under valåret.
Tillsammans blir vi bara bättre!
Ha de gött i höstlandskapet
Agneta

VALKRETSINDELNING KONGRESSOMBUDSVAL:
På samma sätt som vid den senaste partikongressen så ser valkretsarnas sammansättning
och ombudsfördelningen ut följande sätt:
Valkrets 1: Skellefteå och Norsjö – 2 ombud.
Valkrets 2: Åsele, Dorotea, Vilhelmina, Lycksele, Storuman, Sorsele och Malå – 2 ombud.
Valkrets 3: Nordmaling, Vännäs, Bjurholm, Vindeln, Robertsfors och Umeå – 6 ombud.

OMBUDSFÖRDELNING VÄNSTERPARTIET
VÄSTERBOTTENS VALKONFERENS I UMEÅ
ERSBODA FOLKETS, LÖRDAGEN 23 NOVEMBER.
Bjurholm

1 ombud

Dorotea

1 ombud

Lycksele

1 ombud

Malå

2 ombud

Nordmaling 1 ombud

Norsjö

1 ombud

Robertsfors 1 ombud

Skellefteå

1 ombud

Sorsele

1 ombud

Storuman

1 ombud

Umeå

17 ombud

Vilhelmina

1 ombud

Vindeln

1 ombud

Vännäs

2 ombud

Åsele

1 ombud

Vänsterpartiet Västerbottens distriktsstyrelse 2013
Ordförande:
Agneta Hansson. 070-605 77 18.
agneta.hansson@skelleftea.se

Vice ordförande:
Andreas Jansson; 070-252 89 30.
andreas.jansson@vansterpartiet.se
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Britt-Marie Snell Perdahl: 070-527 76 99.
bittens60@hotmail.com

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.
elsa.andersson@biologigrand.se

Susanne Yttergren: 070-650 85 67
susanne.yttergren@gmail.com

Shahla Gullviva Shadman
070-382 35 25
shahla.gullviva@hotmail.com

