
 

ALARM 

Alarm Nr 6 – 2020 

Medlemsbrev Vänsterpartiet Västerbotten 

------------------------------------------------------------ 

I det här numret av Alarm: 

•         Jonas Sjöstedts sommartal 

•         Vänsterpartiet Västerbottens årskonferens 

•         Partikongressen 

•         Kongressombud från Västerbotten 

•         Vänsterpartiets regiongrupp söker politisk sekreterare (se bifogad fil) 

•         Föreläsningar och studier 

 
Har ni frågor eller funderingar så mejla Lennart Arvidsson, ombudsman, V 
Västerbotten. 
lennart.arvidsson@vansterpartiet.se 

Planerat… 

Människors tillvaro har verkligen ställts på ända p.g.a. den pågående 
Coronapandemin. Planeringen av olika aktiviteter och tillställningar har fått 
senareläggas eller helt ställas in. För Vänsterpartiets del så har det handlat om 
att både partikongressen i Västerås och årskonferensen för partidistriktets fått 
skjutas upp. Båda arrangemangen har fått nya datum. 
  

Jonas Sjöstedts sommartal söndag 30 augusti 

När det gäller sommartalet så kommer det att genomföras i en något annorlunda 
form. Evenemanget genomförs på Bokcafét Pilgatan, söndag 30 augusti, 13:00 – 
15:00 med ett mer begränsat antal i publiken. 
Förutom Jonas sommartal som startar 14:00 så underhåller Magda Andersson. 
Evenemanget kommer att sändas digitalt. 
Mer information kommer. 
  

Vänsterpartiet Västerbottens årskonferens 

Helgen 3-4 oktober så genomför partidistriktet sin uppskjutna årskonferens 
och en utbildningsdag på Medlefors Folkhögskola i Skellefteå. Lördagen ägnas 
åt årskonferensen, söndagen genomförs som en utbildningsdag i aktuella region- 



och kommunpolitiska frågor. Partidistriktet återkommer med hur många som kan 
delta och ev. förändrad ombudsfördelning. 
  

Vänsterpartiets partikongress 
Även partikongressen har blivit uppskjuten. Den genomförs 29 okt till 1 nov i 
Västerås. Partikongressen kommer bl.a. att anta ett nytt partiprogram. Är 
du intresserad av partikongressens frågor eller vill ordna ett digitalt möte med 
någon/några av kongressombuden så kan du ta kontakt med dom nedan. 
 
Kongressombud från Västerbotten. 
Petter Lundström, Malå. petter.lundstrom.pl@gmail.com 
Weidan Gong, Skellefteå. widisen@hotmail.com 
Joakim Wallström, Skellefteå. joakim@westsidefabrication.se 
Bore Sköld, Umeå. boreskold@gmail.com 
Camilla Ingman, Umeå. camilla.ingman1@gmail.com 
Gudrun Nordborg, Umeå. gnordborg@gmail.com 
Ellen Ström, Umeå. lnsoderberg@gmail.com   
Nasteho Lander, Umeå. nasteho.osman@hotmail.com 
Bengt-Erik Näslund, Vännäs. bengterik_naslund@yahoo.se 

                     ------------------------------------------- 

  

Använd karantäntiden till föreläsningar och studier  

Nu när många vanliga mötes- och partiaktiviteter inte går att genomföra 
finns ett gyllene tillfälle att ta del av föreläsningar eller bedriva de där 
studierna ni inte hunnit med annars i vardagen. 

Ledamöter i distriktsstyrelsen och regiongruppen deltar gärna i digitala 
möten och studier med er. Detsamma gäller exempelvis riksdagsledamöter. 

Hör gärna av er till distriktsexpeditionen för fler råd, tips och 
idéer. vasterbotten@vansterpartiet.se. 
 
Vänsterpartiets studiesystem heter Vänsterskolan och innefattar allt från kurser 
för nya medlemmar, kurser för nya parlamentariker, kurser i Vänsterpartiets 
ideologi och teori, interfeministiska utbildningar och utbildningar för styrelser och 
kurser för valberedningar. Vänsterskolans kurser är uppdelade i två nivåer utifrån 
kursens syfte 
och vem kurserna främst riktar sig till. Oavsett om det handlar föreläsningar eller 
material för egna studier (självstudier) 
och cirklar så går de flesta av dem väl att bedriva digitalt. 
 
Lösenord till de studier som är lösenordsskyddade på hemsidan, och hjälp med 
att ordna föreläsningar för de studier som är föreläsningsstudier, kan du få via 
vansterskolan@vansterpartiet.se eller av John Hörnquist på partikansliet på 070 -
2404997. Där kan du också få hjälp 
med att fundera ut vilka studier som passar er bäst. 
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Kursen Retorik för kvinnor uppdaterad 
Kursen Retorik för kvinnor har just uppdaterats. Kursen syftar till att stärka 
och utveckla deltagarnas förmåga att tala väl och övertygande inför publik. 
Den hålls med fördel av en föreläsare men kan också läsas som egna studie- 
material. Kursen finns i en kortare version som passar för en dragning på en 
kväll, ungefär två timmar, och den lite längre versionen som kräver runt fyra 
timmar. 

                                     ----------------------------------------- 

   

    

                        


