
 

 

 

 

 

 

 

JONAS SJÖSTEDTS SOMMARTAL! 

GAMMLIA, SÖNDAG 18 AUGUSTI  

 

12:00  Dagens värd Tamara Spiric´ kommunalråd och gruppledare 

(v)  Umeå Kommun 

12:15 – 12.50  Teljenäs & Roth - Folkmusik o gammal sving 

  Torbjörn Näsbom, Svante Lindroth o Göran Teljebäck 

12:50 – 13:00  Maria Grip gruppledare (v) landstinget - folkomröstningen 

13:00 – 13:30  Brita-Kristina  

  Kicki Fagerlund, musiker, låtskrivare, artist 

13:30 – 13:50  Ulla Andersson 1.e vice ordförande Vänsterpartiet 

13:50 – 14:00 Tamara Spiric´om vänstern i Umeå Kommun 

14:00 – 14:40  Jonas Sjöstedt ordförande (v) - sommartal 

14:40 – 15:15  Laservågen  

Johan Airikoskis texter, med musiker från Väärt, Säkert, Kraja, Julia 
Pastrana och Whisker. 

15:15 – 15:45  Kristina Öhmans Bluesband 

  Blandar blues, rock med hjärta o smärta 

15:45 – 16:00  Avslutning av dagen 

 
 

Mat och fika till försäljning av Prei. Gratis hästskjuts och andra aktiviteter för de små m.m. 

Välkommen! 
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  Till alla medlemmar i Vänsterpartiet Västerbotten 
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Maria Grip slutar i september! 

 

 

Jag har fått ett jobb i Västra Götalandsregionen och lämnar mitt uppdrag som gruppledare i 
landstinget redan efter folkomröstningen i september. Som jag tidigare talat om så ställer jag inte upp 
till omval och nu tidigareläggs den processen.  

Det är viktigt att komma ihåg att det är partidistriktets valkonferens i november som ska utse vilka 
Vänsterpartiets ledande företradare ska vara efter valet. För att på ett smidigt sätt klara perioden fram 
till valet så kommer Landstingsgruppen att utse en tillfällig gruppledare. Eftersom det är ganska kort 
om tid tills jag slutar är det bra om någon i gruppen som kan landstingspolitiken kan ta över. Under 
hösten kommer nomineringsprocessen att ta fart och listorna spikas som bekant den 23 november. 
Om valkonferensen i november utser en gruppledarkandidat som har liten erfarenhet av 
landstingspolitik så ges den personen också möjlighet att skolas in med en erfaren landstingspolitiker.  

Förhoppningsvis kommer landstinggruppen att utse en gruppledare som tar över efter mig innan 
sommaren eftersom den personen antagligen behöver lite tid att ordna med tjänstledigt och annat 
praktiskt.  

Det är viktigt för mig att få vara med och företräda vänsterpartiet under folkomröstningen den 8 
september. Jag ska jobba hårt för att få avsluta med en vunnen folkomröstning, med högt 
valdeltagande i ryggen!           
 
Trevlig sommar! 
 /Maria Grip, gruppledare i landstinget 



 

Program för halvårskonferensen lör. 17 augusti 

Plats: Ersboda Folkets Hus Umeå.  

OBS! ÄVEN EXTRA ÅRSKONFERENS 

9:30 – 10:00  F.m. fika 

10:00 – 11:00 Regional utvecklingsstrategi. Remiss Region Västerbotten. 

(Lennart Gustavsson) 

11:00 – 12:00 Vårt budskap och bilden av oss själv, hur fungerar vi som 

parti. (Agneta Hansson) 

12:00 – 13:00 Lunch 

13:00 – 13:30 Extra årskonferens. Val av ledamot/ledamöter till 

partidistriktets valberedning. Information om höstens 

process för fastställande av riksdags- och landstingslistor. 

(Partidistriktets valberedning) 

13:30 – 15:00 Valseger 2014 (Jonas Sjöstedt) 

15:00 – 15:30 E.m. fika 

15:30 – 16:00 Folkomröstningen om sjukvård. (Maria Grip)  

Välkommen! 

OMBUDSFÖRDELNING TILL EXTRA INKALLADE ÅRSKONFERENSEN 

Umeå  8 ombud  Storuman 1 ombud 

Skellefteå  2 ombud  Sorsele 1 ombud 

Vindeln 1 ombud  Vännäs 1 ombud 

Bjurholm 1 ombud  Åsele 1 ombud 

Dorotea 1 ombud  Lycksele 1 ombud 

Malå 1 ombud  Nordmaling 1 ombud 

Robertsfors 1 ombud  Vilhelmina 1 ombud 

Norsjö 1 ombud 

 

DISTRIKTSEXPEDITIONEN ÄR STÄNGD TILL 5 AUGUSTI 

Behöver du komma i kontakt med distriktsstyrelsen eller expeditionen kan du ringa eller skriva 

till: Distriktsordförande Agneta Hansson, tel. 070 – 605 77 18, agneta.hansson56@me.com eller 

vik. ombudsman Lennart Arvidsson, tel 070 – 204 38 51, lennart.arvidsson@vansterpartiet.se  
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