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Kallelse till årskonferens och utbildningsdag 23 - 24 mars
Helgen 23 – 24 mars genomför Vänsterpartiet Västerbotten sin årskonferens på Medlefors
Folkhögskola i Skellefteå. Konferensen startar på lördag kl. 10:00, med fika från 9:30.
Avslutning lördag kl.17:00. För de som stannar och är med söndag blir det middag och
övernattning på Medlefors Folkhögskola.
Konferensen behandlar sedvanliga årsmötesförhandlingar som verksamhetsberättelse,
ekonomisk berättelse, verksamhetsplan och budget samt inkomna motioner. Sista dag för
inlämnande av motioner är 8 februari.
Information om ombudsfördelning per partiförening, ombuds- och deltagaravgifter och annan
praktisk information kommer i januari.

Dag 2, 24 mars: Utbildningsdag i internfeminism
Vänsterpartiet blev i början på 90-talet det första feministiska partiet, och det är viktigt att vi i
praktisk handling kan visa att vi lever upp till det. Vi har länge haft som mål att etablera
Vänsterpartiet som det trovärdiga feministiska partiet och att locka feminister, såväl
organiserade som kvinnor och män som är intresserade av det feministiska perspektivet, att
rösta på Vänsterpartiet. En utvecklad interfeminism vinner alla på! Då kan vi stärka varandra
och få fram det bästa i oss alla.
Preliminärt program – mer info kommer!
09.00-10:00 – Träffar för kvinnor och män – vi bjuder in samtalsledare från partiet centralt
10:00-10:30 – Gemensamma reflexioner
10:00-11:30 – Representant från Vänsterpartiets kvinnonätverk håller kurs i praktisk
feminism
11:30-12:30 – Lunch
12:30-14:00 – Att gå från ord till handling – hur jobbar vi internfeministiskt ute i
partiföreningarna?
14:00 – 14:30 Avslutning och eftermiddagsfika

Valet till EU-parlamentet 26 maj
Som ett led i förberedelserna inför EU-valet så genomför Vänsterpartiet en nationell
valkonferens den 16 – 17 februari. På konferensen fastställs valplattformen och listan med
Vänsterpartiets kandidater till EU-parlamentet.
Vänsterpartiet Västerbotten har 3 ombud till valkonferensen. DS utsåg Ulrika Edman, Umeå,
Agneta Hansson, Skellefteå och Bore Sköld, Umeå som ombud. Filip Palukka utsågs som
ersättare till dessa.
Ta gärna kontakt med ombuden om ni planerar medlemsmöten eller motionsskrivande i EUfrågor från er partiförening. Passar det så kommer de gärna ut och deltar på era möten.
-

Sista dag för att skicka in motioner till valkonferensen är 7 januari. OBS! Det är enbart
möjligt att motionera på valplattformen vars länk ni hittar i själva mejlet.
Sista dag för förhandsnomineringar till EU-listan är 17 december.
Motionerna sänds till motioner@vansterpartiet.se. Nomineringar till EU-listan görs till
valberedningen@vansterpartiet.se

Kontaktuppgifter till ombud och ersättare:
Ulrika Edman, ulrika.edman@umea.se
Agneta Hansson, agneta.hansson@skelleftea.se
Bore Sköld, boreskold@gmail.com
Filip Palukka, filip.palukka@outloook.com
__________________________________________________________________________

Rapport från landstinget
Det här blir den sista rapporten från landstinget då vi fr.o.m. 1 jan blir en region, vilket jag
antar inte undgått någon, och i slutet av november höll landstingsfullmäktige sitt sista
sammanträde.
De viktigaste ärendena då var landstingsplanen och budget för 2019. (Vi har ordningen att
anta en plan som ska hålla 4 år, dvs under en mandat period med 1 års förskjutning.) Den
budget och plan vi då antog har stora likheter med övergångsbudgeten på riksplan med
skillnaden att vår gick igenom.
Med det vill jag ha sagt att vare sig planen eller budgeten innehåller så mycket som är
politiskt spännande, det mesta fortsätter utifrån tidigare mål och strategier plus ett mål som
handlar om regional utveckling. Ett tillägg är att även regionens anställda ska resa på ett
miljömässigt hållbart sätt. Flera strategier i planen handlar om samverkan mellan kommuner
och regionen. Det tror jag är väldigt avgörande för att vi ska kunna garantera jämställd och
jämlik vård i hela Västerbotten.
När det gäller ekonomin så görs en uppräkning utifrån landstingsprisindex dessutom
ytterligare några satsningar på till exempel AT- och ST-tjänster, budgetförstärkning
Glesbygds medicinsk centrum, ökad budget för utbildningsbidrag, ökad budget för kostnader
kopplat till byggnadsrelaterad ohälsa i Skellefteå och entrévärdar. Totalt gör vi strategiska
satsningar på 50 miljoner.

I styrelsens budget finns utrymme för att permanenta 6-timmars projektet i Skellefteå! Från
när är ännu inte riktigt klarat men gissningsvis från och med den 1 juli - 19.
God Jul och Gott Nytt År till er alla från Landstingsgänget genom LiseLotte

________________________________________________________________

Nomineringar till regionuppdrag
Efter ytterligare information från Region Västerbotten så återstår för oss i Vänsterpartiet att
nominera till:
Beredning för utbildning och kompetensförsörjning: Här ska Vänsterpartiet nominera
någon kommunpolitiskt aktiv i länet.
Nomineringar skickas till valberedningvasterbotten@vansterpartiet.se

Från oss på partidistriktet -

God Jul och
Gott Nytt År!

