
 

 

 

 

 

 

 

Passa på och läs kongresshandlingar, motioner etc. och ta gärna 

kontakt med våra kongressombud om du vill föra fram dina åsikter. 

Handlingarna finns på www.vansterpartiet.se 

Kongressombuden från Västerbotten är: 

 
Margaretha Löfgren margaretha.lofgren@vilhelmina.se 
Anna Dahlén  anna.dahlen@edu.lycksele.se 
Agneta Hansson agneta.hansson56@me.com 
Peter Bergman p.bergman.v@gmail.com 
Kjell Bäckman kjell.backman@vll.se (ersätter Åsa Bäckström som fått förhinder) 
Erik Ferry  erikferry@hotmail.com 
Helen Forsberg helen.forsberg@vll.se 
Elisabet Forssell.  elisabet.forssell@umea.se 
Lasse Jacobson.  lasse.jacobson@umea.se 
Bore Sköld  bore@vansterstudenterna.se 
 

 

 

God Jul och Gott Nytt År! 

Önskar distriktsstyrelsen och expeditionen                                                                  

 

   

  ALARM NR. 9 – 2013 

  Till alla medlemmar i Vänsterpartiet Västerbotten 



 

LEDAR´N 
Hej kamrater 

Några ord så här dagarna före…. 
 

Vi i distriktsstyrelsen jobbar just nu med att knyta ihop året som gick 
och försöker dessutom att dra upp riktlinjerna för kommande år. Däremellan läses det 
kongresshandlingar så att orden dansar rumba i huvudet. Du vet väl om att 
kongresshandlingarna är tillgängliga för alla, du hittar dem på partiets hemsida. 
http://www.vansterpartiet.se/kongress2014-gammal/handlingar/  

Ni glömmer väl inte att skicka in motioner till årskonferensen och göra inspel till 
Länsprogrammet och det Hälso- och Sjukvårdspolitiska programmet. 

Tack för året som gott, nästa år byter vi äntligen regering 

Kamratliga hälsningar 
Agneta Hansson ordförande 

. 

 

Länsturné 

Under hösten har jag åkt runt en del i länet för att träffa partiföreningarna (har dock inte 

hunnit med alla) och pejla läget inför det kommande året, även kallat supervalåret. 

Mina möten med partiföreningarna har i många fall sammanfallit med att prata 

landstingspolitik och det nya hälso- och sjukvårdprogrammet som ska skrivas. 

Intresset för landstingsfrågor är väldigt stort, kanhända att folkomröstningen väckte det 

intresset... 

För partiföreningarna kommer det att finnas mycket att göra 2014, bland annat ska två 

valrörelser genomföras, årsmöten, skrivande av kommunala program och fastställande av 

sina kommunala listor. Förhoppningsvis kan vi ställa upp med listor i alla kommuner vilket vi 

gjort sedan 2002.  

Under mina besök ute i länet har jag förstått att förutsättningarna är väldigt olika i de olika 

partiföreningarna att driva en valrörelse med allt det innebär. De partiföreningar som vill att 

distriktet ska ”hjälpa till” med exempelvis färdigställandet av det kommunala 

handlingsprogrammet eller annat - hör av er!  

http://www.google.se/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=zca5wwVODwd_TM&tbnid=x-8D6wS4CgXLuM:&ved=0CAgQjRw46gI&url=http://www.adolfstrom.com/handel/produkter.asp?kat=14&ant=12&r=4&n=2&ei=i_eyUrnMF6GBywOcEQ&psig=AFQjCNFk0Qg71ribdhcVVrUh5xgl9n3TvA&ust=1387546891436402
http://www.vansterpartiet.se/kongress2014-gammal/handlingar/


Jag tycker att föreberedelserna och beredskapen verkar vara bra i de flesta partiföreningar 

och är övertygad om att vi kommer att göra två bra val! 

Som ni läst här ovan så har processen med att få fram ett nytt Hälso- och sjukvårdsprogram 

startat. Programmet ska användas som stöd för den politik vi vill föra i länet, programmet ska 

användas för att lyfta fram våra prioriterade frågor i valet 2014 men även visa på den politik 

vi kommer att föra kommande mandatperiod. I det arbetet behöver vi era tankar och 

synpunkter. Jag och Helen kommer gärna ut till er i partiföreningarna och diskuterar så hör 

av er så bokar vi in en dag! (Kontaktuppgifter se nedan) 

/LiseLotte, tjänstledig ombudsman. 

helen.forsberg@vll.se liselotte.olsson@vll.se  

 

INFORMATION OM VÄNSTERPARTIET VÄSTERBOTTENS 

ÅRSKONFERENS, 15 FEBRUARI I UMEÅ 

 
Som ni ser så kommer årskonferensen att genomföras på hotell Björken, istället för Ersboda 

Folkets Hus. Ombudsfördelning och ombudsavgift kommer att fastställas på ett DS-möte 

efter årsskiftet.  

 

OBS! Motioner ska vara inne på distriktsexpeditionen eller på distriktsmejlen 

vasterbotten@vansterpartiet.se senast 4 januari. Motioner med distriktsstyrelsens svar sänds 

ut till ombuden och partiföreningarna senast 25 januari. 

 

Under årskonferensen kommer både det länspolitiska programmet och det hälso- och 

sjukvårdspolitiska programmet att behandlas. DS och landstingsgruppen vill gärna se inspel 

till båda programmen. Skicka förslag/idéer till det länspolitiska programmet till Agneta 

Hansson agneta.hansson56@me.com. Förslag/idéer till det hälso- och sjukvårdspolitiska 

programmet till helen.forsberg@vll.se och liselotte.olsson@vll.se. 
 

 

 

Till kvinnliga medlemmar i Vänsterpartiet Norrbotten och 
Västerbotten, välkommen till kurs. 

Retorik för kvinnor  

Tid: 18-19 januari. Plats: Framnäs Folkhögskola, Piteå 

Innehåll (hämtat från partiets centrala hemsida):  

I nästan alla mötessammanhang, oavsett om det är på ett partimöte eller i kommun-
fullmäktige, pratar män mer än kvinnor. Om många män har ett överdrivet självförtroende när 
det gäller att tala inför en grupp, gäller ofta det motsatta för kvinnor. I den här kursen får du  
 

mailto:helen.forsberg@vll.se
mailto:liselotte.olsson@vll.se


lära dig olika retoriska knep, hur man förbereder ett anförande samt hur du hanterar röst, 
kropp och språk för bästa effekt. Kursen är enbart öppen för kvinnliga deltagare. 

Medverkande: Ida Gabrielsson, sammankallande i Vänsterpartiets feministiska nätverk 
                forts.  

Konferensen är avgiftsfri, partidistriktet står för resa + mat + övernattning. Sista 
anmälningsdag: 15 januari. Du kan anmäla dig till kursen genom att mejla ”Anmälan Retorik 
för kvinnor” till vasterbotten@vansterpartiet.se  

 

ABF Västerbottens stöd till valrörelserna 2014 

 
ABF Västerbottens styrelse har beslutat att avsätta 200 000 kronor för 
medlemsorganisationerna att använda i valrörelserna 2014. 
Dessa fördelas på: 
 

 120 000 kronor för valstimulanser att söka för våra 
Medlemsorganisationer 
 

 80 000 kronor för kulturverksamhet i samband med valaktiviteter. 
 

Valstimulanser 

ABF Västerbotten satsar totalt 120 000 kronor för att stimulera aktiviteter i 
samband med valrörelserna 2014 genom att: 
 

 Betala ut 300 kronor per slutrapporterad valcirkel. 
ABF avdelningarna rapporterar in de slutrapporterade cirklarna till oss 
vid tre tillfällen, 31 januari, 30 juni och 31 oktober. Pengar betalas ut 
direkt till medlemsorganisationen. 
 

 Stödja de regionala politiska medlemsorganisationerna vid större 
valaktiviteter i länet 
 

 Stödja övriga regionala medlemsorganisationer som vill genomföra 
aktiviteter med anledning av de politiska valen 
 

Kulturverksamhet i samband med valaktiviteter 

ABF Västerbotten betalar ut bidrag till kulturverksamhet med totalt 80 000 
kronor genom: 
 

 Att varje avdelning kan få ca 20 000 kronor. ABF avdelningarna 
rapporterar verksamhet och kostnader till oss senast 31 oktober och 
distriktet betalar ut pengar till ABF avdelningarna. 
 

 Att stödja de regionala politiska medlemsorganisationerna med ca 
20 000 kronor för kulturaktiviteter i samband med regionala 
valaktiviteter.  
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