Vad fan får jag för
pengarna!
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LEIF ÖSTLING
ordförande för Svenskt Näringsliv
om varför han skattefuskar

VÄNSTERPARTIET VÄSTERBOTTENS MEDLEMSTIDNING 2017

VI SKA VARA
DEN POLITISKA
SPJUTSPETSEN

Kalendarium
10/11
Valberedningens förslag
Valberedningen presenterar sitt förslag till riksdagsoch regionlistor.
12/11

BORE SKÖLD, DISTRIKTSORDFÖRANDE
LEDARE

Motionsstopp, partikongress

18/11
Valkonferens
Valkonferens som fastställer Riksdags- och Region/
landstinglistor. Plats Ersboda Folkets Hus i Umeå.
-

vist samhälle där allt ifrån tung beskattning på kapitalet, till hårt riktad
-

Politikernas svek mot arbetstagarna har under en lång tid dolts av en
-

9/12

DS-möte

20/1
Kongressträff
Träff för kongressombud från Västerbotten och
Norrbotten.
17/1
Motionsstopp, årskonferensen
Den 17 januari är det motionsstopp inför partidistriktets årskonferens.
9–11/2

Partikongress i Karlstad

10–11/3
DÅK:en
Den 10 till 11 mars äger Vänsterpartiet Västerbottens årskonferens rum. Samtidigt har vi en utbildningsdag på Medlefors Folkhögskola i Skellefteå.
politiska arenan.

-

ut ur krisernas tid med medborgarägda banker, internationellt integrerad
en behovsanpassad arbetsmarknad.

Vi minns Daniel Kallos
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LISELOTTE OLSSON, LANDSTINGSRÅD
RAPPORT FRÅN LANDSTINGET
taljerat innehåll pågår.
fem norra länen träffades 2-3 nov

-

ling med två utskott. Kollektivtra-

totalt deltog ett trettiotal vänster-

-

partister. Vi informerade bland

-

annat om vad som händer i Väs-

munikationer. Men den 1 jan 2019

terbotten, utifrån vårt jämställd-

kommer även Västerbotten att ha

-

hetsansvar: Våra arbetstidsmo-

Västerbotten.

deller, kampanjen Bry dig om våld
-

framkommit är att sjukskrivningslångtidssjukskrivningar).
varandra om läget i våra respektive landsting (bara Västerbotten
som fortfarande är ett landsting)
utmaningar handlar om personallighet. Vi diskuterade även eventuella gemensamma frågor som vi
Som jag skrev så är det bara
Västerbotten som fortfarande är
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Vänsterpartiet
kommer inte
att säga ja
till höjda
arvoden

Landstingsstyrelse beslutade i

Samtidigt som den nya orga-

-

nisationen beslutas ska även nya

get på ny regionorganisation, både
-

-

ningsorganisationen, formellt tas

sterpartiet inte kommer att säga ja

beslutet på fullmäktige i slutet av
januari.

till att den nya politiska organisationen kommer att (mest troligt)

LISELOTTE
OLSSON, landstingsråd
KONTAKT
070–296 52 00
liselotte.olsson@
vll.se
POL.SEK.
Caroline Täljeblad
070–296 52 00
caroline.taljeblad
@vll.se

kosta mer än den nuvarande.
Vi kommer att lägga ett eget
-

ut i media om hur vi ser på arvo-

-

desfrågan.
Som alltid så välkommen att
kontakta oss om du vill ha mer

-

mångfaldsfrågor. Arbetet med att

detaljerad information om lands-

gärna!

fylla dessa två utskott med mer de-

ALARM NR. 5 NOVEMBER 2017

VALKONFERENS
18 NOVEMBER

— SJÖSTEDT DELTAR!

LENNART ARVIDSSON, POLITISK FUNKTIONÄR
INFORMATION
sterpartiet Västerbotten sin valSom tidigare meddelats tas en särfastställer Vänsterpartiets listor till

-

-

ingarnas ombud.

-

OBS! Senast måndag den 13
november vill vi veta vilka ombud
till valkonferensen.

Konferensen startar 10:00, men

-

ombudsvalet!

-

ett mail till oss på

-

vansterpartiet.se

vasterbotten@

ombudsvalet. Posta det frankerade kuvertet med
-

ombud kommer partidistriktet att
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VÄNSTERPARTIET VÄSTERBOTTEN

Nytt utbildningspolitiskt program och
nytt socialpolitisk
plattform/program.

En färgstark kamrat har lämnat oss.

”- Kallos kan nog sälja vår tidning till en gråsten”.
Västerbotten!
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