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 The true revolutio-
nary is guided by a 

great feeling of love.

I enlighet med stadgarnas paragrafer 136 - 140 så kallar distriktsstyrel-
sen för Vänsterpartiet Västerbotten till valkonferens på Ersboda Folkets 
Hus den 18 november.

 Valkonferensen kommer att fastställa listorna för valen till riksdag 
och landsting/region. Partidistriktets valberedning kommer att förbereda 
valkonferensen genom en rådgivande medlemsomröstning där alla med-
lemmar i Vänsterpartiet Västerbotten har möjlighet att delta.

Distriktsstyrelsen kommer att fastställa ombudsfördelning (antal om-
bud per partiförening) och ombudsavgift för valkonferensen.

 Valberedningen efterfrågar nu nomineringar till riksdags- och lands-
tings/regionlistorna. De personer som nomineras ska helst vara tillfrå-
gade.

 Nomineringarna skickas till valberedningens sammankallande Ylva 
Hedqvist Hedlund på  ylva@villvattnet.se

CHE GUEVARA

LENNART ARVIDSSON, POLITISK FUNKTIONÄR 
INFORMATION

KALLELSE TILL 
VALKONFERENS 
18 NOVEMBER

Kalendarium
26/8   Vänsterforum
Välkommen att delta på Vänsterforum i Umeå! 
 MER PÅ SIDAN 2 

27/8   Jonas Sjöstedts sommartal
Jonas Sjöstedt håller sommartal 27 augusti i Dö-
belns park, Umeå.  MER PÅ SIDAN 3 

29/9–1/10 Vänsterdagarna i Malmö

Sept/Okt  Inlandsvänstern träffas
Under september/oktober träffas inlandsvänsterns 
i Storuman om sjukvård i glesbygd och telemedicin 
lunch till lunch.  OBS!  Datum ej bestämt.

17/10   Nomineringsstopp
17 oktober är sista dag för nomineringar av kandi-
dater till riksdags- och landstings/regionlistor om 
de ska kunna delta i provvalet.

23–29/10  Medlemsomröstning
Den rådgivande medlemsomröstningen om 
kandidaterna till riksdags- och landstingslistorna 
genomförs. Beslutande medlemsomröstning om 
val av kongressombud genomförs samtidigt.

 ANMODAN  Valberedningen behöver få in no-
mineringar till följande: Nämndemän till För-
valtnings- och Hovrätten, 2.e vice ordförande i 
Hälso-och Sjukvårdsnämnden i Landstinget, och 
ersättare i Landstingsstyrelsen. 

Nomineringarna ska vara inne hos valbered-
ningen senast 1/9. Skicka nomineringen till valbe-
redningen genom Ylva Hedqvist Hedlund på  
ylva@villvattnet.se

Nominera mera
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