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JONAS SJÖSTEDTS VINTERTAL 

SÖNDAG 25 JANUARI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som uppvärmning inför den stundande valrörelsen kommer Jonas 
Sjöstedt att hålla ett vintertal under eftermiddagen den 25 januari. 
Platsen för tal och underhållning kommer att vara i kulturhuset 
Väven i Umeå, lokal Öppna foajé. (Cafét i bottenvåningen närmast 
älven) 
 
Mer information om programmet kommer senare. 

 

 

 

   

  ALARM NR. 11 – 2014 

  Till alla medlemmar i Vänsterpartiet Västerbotten 

http://vasterbotten.vansterpartiet.se/?attachment_id=141


 

 

      

Ledar´n 

 

I fredags var alla distriktsordföranden inbjudna till 
partistyrelsens sammanträde. 
 
Jonas Sjöstedt inledde med en dragning av det politiska 
läget. Visserligen kan vissa hävda att de är trötta efter 
supervalåret, men vi är inte tröttare än att vi tar upp 
striden för ett samhälle som hellre fokuserar på kvinnor, 
lågavlönade, sjuka, arbetslösa och utförsäkrade - än 
rika, högavlönade män. För oss är detta ett val mellan 
höger och vänster. Vi vägrar att låta valet bli ett val för 
eller emot invandring. 
 

Efter Jonas inledning följde en dragning om politisk inriktning och kommunikation med Marie Antman 
och Aron Etzler. Bland annat presenterades en analys av väljare som i sista stund valde ett annat parti 
än Vänsterpartiet, här är S och Fi överrepresenterade. Vårt jobb blir att vinna tillbaka dessa röster och 
förhoppningsvis många fler nu när det är ganska uppenbart att Vänsterpartiet är det enda parti 
väljarna kan lita på. Det ska vi vara tydliga med i vårt valbudskap, vi är vänsteralternativet! 
 
Valplaneringen har börjat ta form, Sofia Johansson drog de viktigaste delarna. Bland annat sker den 
nationella valupptakten den 7 mars i Stockholm. Under vecka 3, 2015 kommer en 
beställningsförfrågan till partiföreningarna och distrikten - slutdatum för förbeställning är den 26 januari 
och materialet beräknas levereras månadsskiftet februari-mars. Det som redan nu finns i web-shopen 
är det bara att beställa så snart ni vet vad ni vill ha.  
 
Valskola för valarbetare i form av ett antal filmer på you-tube släpps i slutet av januari via länkar som 
kommer i VIPS. Boka in en filmkväll med medlemmarna redan nu. Svarsbyrån var mycket uppskattad i 
senaste valet och kommer att finnas tillgänglig även i detta. 
 
Avslutningsvis - vi har en mycket liten budget för detta val, alla tänkbara bidrag är välkomna. Du kan 

sms:a ditt bidrag eller betala in via bank/plusgiro. Om alla medlemmar skänker en hundralapp har vi 

snart ett par miljoner kronor. 
 
Vi ska vinna detta val - Sverige behöver mer vänsterpolitik! 
 
 
Agneta Hansson 
ordförande 

 

 

Kontaktuppgifter distriktsexpeditionen  
Lennart Arvidsson vik. politisk funktionär. 090-13 66 11 alt. 070-204 38 51  

Mattias Sehlstedt adm. funktionär. 090-13 66 03 

sms:a


 

 

Förlängd ansökningstid! 

 

 

Vänsterpartiets landstingsgrupp i 

Västerbotten söker en politisk 

sekreterare  

 
Västerbotten är ett rött län där Vänsterpartiet är starkt och där det är 
spännande och möjligt att jobba med vänsterpolitik. Vänsterpartiet 
är landstingets näst största parti och ingår fr.o m. 1 jan 2015 i en 
majoritet tillsammans med S och MP.  
Landstingsgruppen söker nu en sekreterare med stort intresse för politik och som delar 
Vänsterpartiets värderingar.  
 
Som politisk sekreterare arbetar du med politik, organisation och administration. Du ska vara 
en resurs för hela vår landstingsgrupp. Du ska arbeta nära gruppledare, gruppledning och 
övriga årsarvoderade. Du kommer bland annat att ta fram underlag för gruppen i olika 
politiska frågor, arbeta med gruppens mediestrategier och opinionsbildande verksamhet. Du 
kommer att ha mycket kontakter med människor i landstingsorganisationen, i Vänsterpartiet 
och med medborgare. 
  
Du måste vara bra på att uttrycka dig både skriftligt och muntligt och ha god 
organisationsförmåga. Medievana och föreningserfarenhet är en merit. Kunskaper om det 
politiska styrets uppbyggnad är också meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig 
lämplighet. 
  
Stor vikt läggs vid samarbetsförmåga samt att kunna inhämta och förmedla information till 
medlemmar.  
 
Tjänstgöringsgraden är 50 % och anställningen är en visstidsanställning fram till                   
31 december 2018.  
 
Tillträde, lön och arbetstid  
Tillträde enligt överenskommelse.  
 
Fast lön enligt överenskommelse, oreglerad arbetstid. Anställningen är inrättad enligt 
kommunallagen vilket ger rätt till tjänstledighet från annan anställning.  
 
Upplysningar om tjänsten lämnas av LiseLotte Olsson, gruppledare för Vänsterpartiet i 
landstinget, telefon 070-29 65 200 eller 070-357 27 67  
 
Ansökan Din ansökan med CV ska ha inkommit senast 2015-01-17. Intervjuer kommer att 
ske löpande.  
 
LiseLotte Olsson Västerbottens läns landsting 901 89 Umeå  
Vi tar helst emot ansökan via e-post: liselotte.olsson@vll.se  
 

mailto:liselotte.olsson@vll.se

