Detta är mina
principer, och om
du inte gillar dem... så har
jag fler.
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Kalendarium
20/1
Kongressträff i Luleå
Träff för kongressombud från Västerbotten och
Norrbotten genomförs i Luleå.

SE HIT ALLA
KVINNOR!

26/1 		
Motionsstopp, årskonferensen
Den 26 januari är det motionsstopp inför partidistriktets årskonferens.
9–11/2		

ELISABET FORSSELL, UMEÅ
INTERNFEMINISTISKT ANSVARIG I DS

Partikongress i Karlstad

Internfeministisk träff för alla V-kvinnor i
Västerbotten 17-18:e februari i Skellefteå

10/3 		
DÅK:en
Den 10 mars genomför Vänsterpartiet Västerbotten
sin årskonferens på Medlefors Folkhögskola i Skellefteå. MER PÅ SIDAN 3

Hej alla kvinnor i Vänsterpartiet Västerbotten!

17–18/3

Inlandsvänstern träffas

Distriktsstyrelsen bjuder dig varmt välkommen till en internfeministisk utbildning på Medlefors i Skellefteå 17-18 februari, det vill säga från
lunch lördag till och med lunch söndag inkl övernattning. Partidistriktet
tar ut en deltagaravgift på 1 000 kr per deltagare från resp. partiförening.

1/4 		
OBS! Kandidatförsäkran
Sista dag för inlämning av kandidatförklaringar och
kommunala listor till distriktsexpeditionen.

(Kom ihåg att meddela din partiförening)
Träffen kommer innehålla 4-6 pass där vi har föredrag om feminism,
retorik, praktiskt feminism m.m. samt trevliga aktiviteter där vi lär känna
varandra. Syftet är att vi kvinnor i Västerbotten ska ha roligt ihop, lära oss
något, men framförallt att stärka varandra och oss själva inför valet nästa
år. Vi kvinnor ska inte vara rädda för att kliva fram och ta poster i nämnder och styrelser, och vi ska ha självförtroendet och verktygen att behålla
de posterna, stå emot grupptryck och härskartekniker, och föra praktisk
politik för ett feministiskt, socialistiskt och ekologiskt hållbart samhälle

Dagens insats

med stolthet och bravur. Det här är en träff för att just Du ska känna dig
4,5 kilo clementiner, pepparkakor och

som en självklar del av partiet och partidistriktet!
Medlefors har pool, bastu och ljusrum som vi kan njuta av före och efter

flygblad (allt tog slut) utanför entrén till
Skellefteå lasarett, utdelade av väl påpälsad

middagen om vi vill.
Föreläsare är bland annat Ida Legnemark, Vänsterpartistiskt politiker

vänsterpartist i 12 graders kyla. Bara glada

från Borås. Mer information och detaljerat program kommer att skickas

mottagare, personal på väg till dagens jobb

ut om några veckor.

och därefter personal på väg hem efter nat-

Anmälan senast 1 februari till

elisabet.forssell@umea.se

tens jobb. (Ylva Hedqvist Hedlund)
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DAGORDNING

NU ÄR DET DAGS
FÖR DISTRIKTSÅRSKONFERENS!
OMBUDSFÖRDELNING
Partiförening					
Antal ombud
Bjurholm 					
1
Dorotea					
1
Lycksele					
2
Malå						
1
Nordmaling					
1
Norsjö						
1
Robertsfors					
1
Skellefteå					
5
Sorsele						
1
Storuman					
2
Umeå					
15
Vilhelmina					
1
Vindeln					
1
Vännäs						
2
Åsele						
1
Ombudsavgift 500 kr per ombud.
Ombuden anmäls till vasterbotten@vansterpartiet.se.
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Dagordning till Vänsterpartiet Västerbottens årsk
onferens och utbildningsdag 10 mars på Medlefors Folk
högskola. Konferensen startar kl. 10:00 med fika från 09:3
0.
Årskonferens - dagordning
1.

Konferensens öppnande

2.

Ombudsupprop

3.

Val av presidium
a)
Val av mötesordförande
b)
Val av mötessekreterare
c)
Val av två justerare tillika rösträknare
d)
Val av redaktionskommitté

4.

Konferensens behöriga utlysande

5.

Fastställande av dag- och arbetsordning

6.

Avslutning nominering till förkommande val och

7.

Beredning för val av valberedning

8.

Verksamhetsberättelse

9.

Kassarapport och bokslut

Välkomna!
beslut om ev. uttalanden

10.

Revisorernas berättelse – beslut om ansvarsfrihe

11.

Landstingsgruppens berättelse

12.

Verksamhetsplan

13.

Motioner

Motionera
mera!

14.

Budget

Genom att motionera har

15.

Vänsterpartiet Västerbottens valplattform

du möjlighet att föreslå

16.

Val av distriktsstyrelse
a)
Val av distriktsordförande för Vänsterpartiet Väster
botten
b)
Val av ordinarie ledamöter i distriktsstyrelsen
c)
Val av ersättare i distriktsstyrelsen

t

olika saker till partidistriktets årskonferens.
Motionerna ska vara distriktsstyrelsen tillhanda

17.

Val av revisorer och revisorsersättare

senast 26 januari. Motionerna skickas till

18.

Val av valberedning

19.

Ev. uttalande

20.

Årskonferensens avslutande

vasterbotten@vansterpartiet.se.

Nominera mera!
Valberedningen tar emot nomineringar till:
•

Distriktsordförande

•

Ledamot i distriktsstyrelsen

•

Ersättare i distriktsstyrelsen

•

Revisorer och revisorsersättare

Det kommer att vara möjligt att nominera fram till årskonferensen. Men
för att valberedningen ska kunna förbereda valen på ett bra sätt så har det
satts ett förhandsnomineringsstopp till 1.a februari.
Nomineringarna skickas till valberedningens sammankallande Ylva Hedqvist Hedlund:

ylva@villvattnet.se.

Nomineringar till valberedningen kan göras fram till årskonferensen och
skickas till distriktsordförande Bore Sköld:
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boreskold@gmail.com.
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vänsterpartiet västerbotten

Anslag

Inlandsvänstern träffas
Sjukvård i glesbygd och närings-/landsbygds
politik.
Föreläsare är riksdagsledamöterna Karin Rågsjö
och Birger Lahti. Träffen pågår lunch till lunch
lör. 17/3 – sön. 18/3 med start kl. 12:00 på Hotell
Toppen i Storuman.
Partidistriktet tar ut en deltagaravgift på 1000 kr
per deltagare från resp. partiförening. Maten är
vegetarisk om deltagare inte anger annat.
OBS! Anmälan senast 23 januari eftersom hotellet
har hyggligt tryck på sig den helgen. Anmälan
görs till vasterbotten@vansterpartiet.se.
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