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Till alla medlemmar i Vänsterpartiet Västerbotten

FAMILJEDAG O JONAS SJÖSTEDTS SOMMARTAL!
GAMMLIA, SÖNDAG 18 AUGUSTI MED START KL.12:00.

Förutom tal, musik/underhållning m.m. kommer integrationsprojektet
PREI att laga och sälja mat från olika kulturer. Barnaktiviteter med
bl.a. gratis hästskjuts. Gammlia har öppet bagarstugan, ”provapåsmide” m.m. Mer information och program kommer senare.

ALLA ÄR VARMT VÄLKOMMEN!

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSKONFERENS!
I samband med partidistriktets halvårskonferens den 17 augusti kallas till extra
årskonferens. De enda frågorna på den extrainkallade årskonferensen är
kompletteringsval till- och storlek på distriktets valberedning. Orsaken är att
arbetsuppgifterna för distriktets valberedning är så omfattande under det kommande
året och att valberedningen drabbats av avhopp. (Läs mer om ombudsfördelningen och
halvårskonferensens övriga innehåll längre fram i Alarm.)

Ledar´n
Sommar
redan, va?
I alla fall så
surrar bin och
humlor och
det blommar
som mest på
sina ställen.
Men det är inte enbart i rabatterna det
surras, i det politiska livet surras det som
mest om vad kommunalrådet sagt eller
inte sagt. Jag var inte där, så i ärlighetens
namn vet inte jag heller vad som sades men de som var där kan berätta att
påståendena i dagspressen inte har med
verkligheten att göra.
Vad är det egentligen som sker, vad
triggar igång dessa drev? Är det vissa

personers maktfullkomlighet, eller deras
rädsla - eller både och? I vilket fall som
helst så finns det personer som fäller ut
taggarna när vänsterpolitik förs, i Umeå
eller någon annanstans i Västerbotten. De
vet att vi står på den "lilla" människans
sida, de vet att vi konsekvent arbetar för
jämlikhet, rättvisa och solidaritet. De vet att
vi aldrig hymlar om våra mål, vägen vi vill
gå och hur detta ska finansieras. När
argumenten då tryter blir smutskastning
det som återstår för att de maktfullkomliga
ska uppnå sina mål.
I ett feministiskt, socialistiskt parti tar vi
gärna debatten om framtidens samhälle,
men vi kräver att den förs på ett civiliserat
sätt.
Agneta Hansson
ordförande

Kontakt med distriktsexpeditionen
Lennart Arvidsson vik. ombudsman 090 –13 66 11 alt. 070-204 38 51
vasterbotten@vansterpartiet.se alt. lennart.arvidsson@vansterpartiet.se.
Vänsterpartiet Västerbotten, Nydalavägen 2 C , 903 38 Umeå

Hemsida: http://vasterbotten.vansterpartiet.se/

INBJUDAN TILL HALVÅRSKONFERENS OCH
KALLELSE TILL EXTRA ÅRSKONFERENS!
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.

För att hålla nere kostnaderna för
konferensen har distriktsstyrelsen beslutat
att ombudsfördelningen per partiförening
ska vara 1 ombud per påbörjat 40-tal
medlemmar.

Konferensen kommer bl.a. att ta upp
höstens arbete, bl.a. folkomröstningen om
sjukvård, förberedelserna inför valåret,
internfeminism, mediautbildning m.m.
Viktigt att varje partiförening deltar!

Ombudsfördelning per partiförening
blir därför:
Umeå: 8 ombud
Skellefteå 2 ombud
Alla övriga partiföreningar: 1 ombud

Extra årskonferens
Distriktsstyrelsen har beslutat att
genomföra en extra årskonferens i
samband med halvårskonferensen den 17
augusti. De enda frågorna på den
extrainkallade årskonferensen är
kompletteringsval till- och storlek på
distriktets valberedning. Orsaken är att
arbetsuppgifterna för distriktets
valberedning är så omfattande under det
kommande året och att valberedningen
drabbats av avhopp.

Ombuden på årskonferensen är självklart
välkommen att delta på halvårskonferensens övriga program.
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

Mer information om plats, tider och program för halvårskonferensen och den extra
årskonferensen kommer i början av augusti.

Hur går det till när Vänsterpartiet Västerbotten fastställer riksdagsoch landstingslistorna inför valet 2014 och väljer kongressombud?
18 oktober. Fram till 18 oktober finns det möjlighet att nominera kandidater till riksdagsoch 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. Bägge medlemsomröstningarna genomförs
24-31 oktober.
13 november. Partidistriktets valberedning presenterar sitt förslag till riksdags- och
landstingslistor.
23 november. Valkonferensen genomförs där listorna till riksdag och landsting fastställs.

INFORMATION FRÅN
PARTIDISTRIKTETS VALBEREDNING:

NOMINERINGSDAX!
Senast 14 juni ska
förhandsnomineringarna till listan för euparlamentsvalet vara inne hos partiets
nationella valberedning.
Det finns flera fördelar med en gemensam
distriktsnominering från Västerbotten. För
att distriktets valberedning ska kunna
förbereda nomineringen behöver ni skicka
nomineringarna till någon av ledamöterna i
valberedningen senast 9 juni.
Det finns naturligtvis möjlighet för enskilda
medlemmar och partiföreningar att göra
nomineringarna direkt till partiets
nationella

valberedning. De skickas då till:
valberedningen@vansterpartiet.se senast
14/6
För kandidater till europaparlamentsvalet
gäller att de ska ha ett intresse för EUfrågor och vara beredda att aktivt bedriva
valkampanj under våren 2014. Det kan
vara en fördel om nominerade från distrikt
och partiföreningar redan är bekanta för
en bredare allmänhet.
Glöm inte att de nominerade helst skall
vara tillfrågade.

Den 10-12 januari 2014 håller Vänsterpartiet kongress i Stockholm. Kongressen skall fatta
beslut om vallistan till europaparlamentsvalet, utse partiordförande, ordinarie och ersättare till
partistyrelsen, programkommission och revisorer. Dessutom skall en ny valberedning utses.
Alla övriga kongressval, förutom valberedningen, skall vara valberedningen tillhanda senast
den 15 september 2013.
Även om ni har ganska gott om tid för dessa nomineringar kan det väl vara bra att börja
fundera över de här nomineringarna (mer information om det här kommer).
Vänsterpartiet Västerbottens valberedning
Margaretha Löfgren
margaretha.lofgren@vilhelmina.se

Filip Palukka
filip.palukka@outlook.com

Åsa Bäckström
asa.backstrom@umea.se

Bore Sköld
bore@vansterstudenterna.s

VÅRD PÅ LIKA VILLKOR,
I HELA LÄNET!

till er förening, för debatt, offentligt möte
eller studiebesök på någon verksamhet.

Efter sommaren är det dags för
folkomröstning om inlandssjukvården i
Västerbotten, och det är ett bra tillfälle
göra kampanjaktiviteter i just din
partiförening. Det är kul att driva en
kampanj! Planera aktiviteter som ni mäktar
med i föreningen, med försök ordna minst
en aktivitet. Se det som en möjlighet att få
diskutera intressanta och viktiga frågor.
Omröstningsfrågan:
Som en del i att nå balans i ekonomin
beslutade Västerbottens läns landsting
2011 att minska antalet vårdplatser i
Dorotea och att ersätta den stationerade
ambulansen i Åsele med en akutbil.
Vill du ge Västerbottens läns landsting i
uppdrag att utforma ett åtgärdspaket för
hela länet som innebär att Dorotea får
vårdplatser och läkarjourkedja som 2011
och att Åsele får en stationerad ambulans
Vi kommer att driva kampanj för att folk
ska rösta JA
Tidsplan
Folkomröstningen är söndagen den 8
september 2013, och vår kampanj startar
den 18 augusti i samband med Jonas
Sjöstedts sommartal i Umeå.
Här är några förslag på aktiviteter som
din partiförening kan inspireras av.
I samband med Jonas Sjöstedts
sommartal kommer alla våra
riksdagspolitiker finnas på plats i Umeå,
därmed kommer det finnas möjlighet att
boka in någon av dessa för exempelvis
öppna möten i era partiföreningar.
Kontakta Lennart Arvidsson för mer
information.
Boka mer än gärna in Maria Grip eller
någon annan ledande landstingspolitiker

Om man redan haft ett öppet möte kan ni
istället vara i en mer samtalsvänlig miljö
som ett café, grilla korv eller grädda
våfflor. Flygbladsutdelning eller bokbord i
samband med marknadsdagar/
hemvändardagar/festivaler eller andra
evenemang på er ort. Planera redan nu in
flygbladsutdelning den 31 augusti,
lördagen innan omröstningen. Då siktar vi
på att ha aktivitet i alla länets kommuner
samtidigt
Att tänka på:
Vad fungerar bäst i just ert område? Vilka
resurser finns? Ersättning för
annonskostnader och evenemang finns att
söka hos distriktet.
Använd er gärna av Lennart Arvidsson
eller Landstingets politiska sekreterare för
att skriva pressmeddelanden exempelvis
inför ett offentligt möte/debatt, eller efteråt.
Tänk på att fota då alla nyheter blir bättre
med bilder. Om inte media tar in nyheten
kan man i alla fall publicera den på vår
egna webb.
/Maria Grip gruppledare (v) Landstinget

