
 

Antagen på distriktsstyrelsens möte 2017-02-25 

Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse 2016 

Inledning 
Distriktsstyrelsen har under verksamhetsåret strävat efter att förverkliga det uppdrag som 
styrelsen fått av årskonferensen. Det har inneburit att vi arbetat utifrån den verksamhetsplan 
och de allmänna motioner som årskonferensen 2016 antog. 
 
Under verksamhetsåret har distriktsstyrelsen fortsätta arbeta med att stärka distriktets 
utomparlamentariska arbete, främst genom kampanjen Rätt till jobb, rätt på jobbet. Ett stort 
fokus har legat på att samordna distriktets politiska budskap under en och samma kampanj, 
vilket fungerat väl med den politik vi driver både i kommunen och regionen. 
 
Distriktsstyrelsen har under verksamhetsåret haft 14 ordinarie möten. Utöver dessa möten 
har distriktsstyrelsen arrangerat och deltagit i distriktscentrala aktiviteter, såsom 
kampanjupptakter samt haft gemensamma möten med partidistriktets 
kommunfullmäktigegrupp.  
 
Distriktsstyrelsens arbetsutskott har haft ordinarie möten varannan vecka. Arbetsutskottet 
och gruppledning i kommunfullmäktige har haft fyra gemensamma möten under 
verksamhetsåret. 

Organisation 
Medlemsantalet i Vänsterpartiet Göteborg har fortsatt med en stadig ökning under det 
gångna verksamhetsåret. Distriktet har i skrivande stund 1574 betalande medlemmar. Av 
dessa är 749 kvinnor, 705 män och resterande har inte kön registrerat. 
 
Vi har under året fortsatt arbetet med att stärka organisationen och bredda verksamheten för 
att möjliggöra engagemang för alla medlemmar. För att stötta partiföreningarnas styrelser i 
utvecklandet av partiföreningarnas verksamhet har styrelseforumet genomförts för andra 
året i rad. Forumet består av styrelsekonferenser, tematräffar och fördjupande temadagar. 
För att stärka partiföreningarnas valberedningar har ett valberedarforum skapats med ett 
färre antal tematräffar. Dessa forum har möjliggjort för styrelserna och valberedarna att ta 
hjälp av och inspirera varandra kring arbetssätt och aktiviteter. 
 
Distriktet har under året lanserat en årslång kampanj, Rätt till jobb - Rätt på jobbet, där både 
interna och externa aktiviteter har planerats och genomförts. Kampanjen har präglat vår 
interna och externa kommunikation. Olika delar av organisationen, såsom utskott och 
arbetsgrupper, har genomfört aktiviteter som på olika sätt knyter an till kampanjen. 
Partiföreningarna har kunnat knyta an till kampanjen utifrån sina lokala förutsättningar. 



 

Personal 
Verksamhetsåret har präglats av stabilitet och långsiktighet när det gäller distriktets 
personal. Under året har det inte skett några personalförändringar vilket har varit en stor 
bidragande faktor till detta. I början av verksamhetsåret genomfördes en omstrukturering av 
de tre tjänsterna som distriktet har. Tjänsterna består av en administrativ, en 
kommunikations och en samordnande ombudsman. Distriktets arbetsledning och personalen 
har under året genomfört 4 personaldagar tillsammans för att utveckla arbetet och 
samarbetet. De fyra personaldagarna har fördjupat sig i följande teman: planering, 
arbetsmiljö, utvecklingssamtal och utvärdering. 

Mötesverksamhet 
Som tidigare år har distriktsstyrelsen haft som ambition att så mycket som möjligt av 
mötesverksamheten ska ske i partiföreningarna, eftersom lokala möten är mer lättillgängliga 
för många medlemmar. Lokala möten ger också bättre förutsättningar för nya medlemmar att 
aktivera sig i sin partiförening.  
 
Möten på distriktsnivå har genomförts som komplement till partiföreningarnas verksamhet. 
Som del i kampanjen Rätt till jobb - Rätt på jobbet en central kampanjupptakt och en central 
vår- kickoff anordnats.  
Som ett led i att möjliggöra för breda diskussion kring kommunalpolitiska frågor har möten 
kring frågor som stadsplanering och stadsdelsnämndernas framtid genomförts för alla 
intresserade.  
Ett antal möten i form av “Aftonskolan” har genomförts på initiativ av andra föreningar, 
enskilda medlemmar eller partiföreningar.  

Kommunalpolitik 
På övergripande distriktsnivå har det kommunalpolitiska arbetet präglats av olika 
dagspolitiska strider och det parlamentariska. Arbetet har även fokuserat på den 
parlamentariska sidan av kampanjen ”Rätt till jobb – rätt på jobbet”. Samverkan mellan 
distriktsexpeditionen och stadshuset har stärkts under året, och arbetsutskottet och 
gruppledningen för fullmäktigegruppen har återkommande möten. Kommunalrådet Daniel 
Bernmar har utförligt rapporterat till distriktsstyrelsen vid varje distriktsstyrelsemöte och lyft 
upp strategiska frågor vid behov – så som Facknämndsöversynen, frågan om central 
skolnämnd och stadsdelsnämndernas framtid. För att utveckla möjligheten till alla 
medlemmars delaktighet i det kommunalpolitiska arbetet har två öppna 
parlamentarikermöten genomförts där alla medlemmar bjudits in, temana har varit 
stadsplanering och stadsdelsnämndernas framtid. 
 
Representanter från DS, kommunalrådet och stadssekreterarna har utgjort 
förhandlingsgrupp för budgetförhandlingarna och rapporterat löpande om förhandlingarna till 
DS under arbetets gång. Inför budgetförhandlingarna 2018 hölls också ett inledande möte 
med DS och samtliga parlamentariker. Under året har distriktsstyrelsen även efter enskilda 



 

avhopp fyllnadsvalt kamrater till ett antal kommunalpolitiska uppdrag. Samtliga avhopp har 
berott på olika personliga skäl, men noterbart är att det rör sig företrädesvis om kvinnor som 
lämnat sina uppdrag i förtid. Representanter från distriktsstyrelsen och 
kommunfullmäktigegruppen och har utgjort rekryteringsgrupp för tillsättandet av ersättare för 
Helen Engholm som under verksamhetsåret avslutat sin tjänst som politisk sekreterare. 
 

Representantskapet Västra Götaland 
Det representantskap som företräder de fyra (numera fem) partidistrikten i Västra 
Götalandsregionen (VGR) har sammanträtt vid fyra tillfällen under verksamhetsåret. På 
mötena har en lång rad frågor som berör VGR diskuterats, exempelvis (det numera 
strandade) förslaget på regionindelning, budgeten, landsbygdsprogram och kultur. 
Dessutom har uppdelningen från fyra till fem partidistrikt genomförts och det första 
kulturpriset ”Birgitta Stenberg-priset” utdelats (till Karolina Falkholt). Mer omfattande teman 
har varit Hälso- och sjukvård igår, idag och imorgon, New Public Management, kampanjen 
mot försöken att privatisera mödravården samt Sverigesatsningen på höghastighetståg 
versus att rusta upp befintliga regionala spår. 
 
Representantskapets ordförande samt regionrådet har bjudits in till samtliga 
distriktsstyrelsemöten under året. Regionrådet har deltagit på en majoritet av 
distriktsstyrelsens möten. Från Göteborg har 23 ordinarie samt tre ersättare deltagit i 
representantskapet. 
 

Samarbeten 

Distriktet har under året samarbetat med andra organisationer och rörelser som delar våra 
åsikter och värderingar. Det har bland annat handlat om gemensamma 
solidaritetsmanifestationer med olika exilorganisationer, framförallt kring krigen i Kurdistan 
och Syrien. 

Bland dem utmärker sig Kobanedagen som vi för tredje året var med och 
uppmärksammade. Tillsammans med flera kurdiska föreningar planerade och genomförde vi 
en lyckad demonstration. 

Vi samarbetade även traditionsenligt med andra organisationer i kommittén som står bakom 
demonstrationen den 8 mars. 

Internationell verksamhet 
Vi har under året fortsatt vårt gedigna arbete i den internationella solidaritetens tecken. Det 
har handlat om traditionella aktiviteter som att besöka internationella föreningars årsmöten 
och arrangemang, för att där hålla hälsningsanföranden. 



 

Distriktet har även deltagit vid ett stort antal manifestationer tillsammans med olika 
exilorganisationer och fredsnätverk där vi klargjort Vänsterpartiets ståndpunkt kring kriget i 
Syrien och Kurdistan, ockupationen av Palestina och vår syn på asylrätten. Vi har vid flera 
tillfällen protesterat mot Erdogans förtryckarregim i Turkiet och för att visa vår solidaritet med 
HDP.  

Studieverksamhet 
Distriktscentrala studier har under året genomförts under rubrikerna Sommar med Vänstern, 
Partiskolan och Välkommen till Vänstern. En föreläsningsserie arrangerades i samband med 
distriktets kampanj om rättigheter på jobbet och rätten till jobb. 

Facklig verksamhet 
Fackliga utskottet har arrangerat två distriktsgemensamma aktiviteter under hösten 2016; en 
facklig konferens och en träff för fackligt aktiva/intresserade partimedlemmar. Utskottet har 
även haft kontakt med motsvarande utskott i Skåne för att initiera ett samarbete runt fackliga 
frågor mellan distrikten.  

Internfeministiskt arbete 
Under verksamhetsåret har det internfeministiska arbetet i enlighet med verksamhetsplanen 
fokuserat på systematiskt arbetet med mötesteknik och könsseperata träffar. Könsseparata 
träffar har, med få undantag, anordnats i samband med alla distriktscentrala arrangemang. 
 
För att stärka kvinnors organisering i distriktet drivs facebooksidan Vänsterpartiet Göteborg 
Kvinnonätverk. Under verksamhetsåret har gruppen fortsatt utvecklas. Den har fått flera nya 
medlemmar från distriktet och används i viss mån för diskussioner, tips på aktiviteter och 
intressanta artiklar. 
 
En könsseparatistisk bokcirkel om Kapitalet har påbörjats under verksamhetsåret och den 
kommer fortlöpa under kommande verksamhetsår. 
 
Inför årskonferensen 2016 arrangerades en separatistisk träff för alla kvinnor som är ombud 
och på årskonferensen sker separata förträffar för kvinnor och män sedan flera år. Stor vikt 
läggs även vid att ha väl utvecklad mötesteknik för mer jämställda möten, bland annat har 
varvade talarlistor införts på årskonferensen. En könsseperatistisk förträff kommer även 
arrangeras inför distriktsårskonferensen 2017. 
 
Dokumentet Feministisk strategi för Vänsterpartiets Göteborgsdistrikt innehåller skrivningar 
om vår medlemstidning Göteborgsvänstern, bland annat fastslås att ”Redaktionen ska 
eftersträva att artiklar och inlägg av kvinnor skall uppnå minst hälften av tidningens innehåll”. 
Distriktsstyrelsen konstaterar att detta mål har uppnåtts. 

 



 

Evenemang distriktet deltagit i 
Även i år var Vänsterpartiet med i 8-marskommittén ihop med andra partier och 
organisationer i Göteborg. Temat för 2016 var Solidaritet med kvinnor på flykt. En 
demonstration organiserades från Gustav Adolfs torg till Götaplatsen. Väl där var det både 
musik och tal. Talare för Vänsterpartiet var Rossana Dinamarca.  
 
Vänsterpartiet var på plats under Hammarkullekarnevalen den 27 - 29 maj. Tältet 
bemannades med kamrater från hela staden under dessa tre dagar. Vi delade ut material 
och erbjöd barnen att göra egna pin. Det var många som var intresserade av att prata politik 
i tältet. Det årliga Angeredspriset som delas ut av Partiföreningen Angered gick i år till 
Kerstin Wennergren, ledare för Hammarkullens Folkets Hus. Prisutdelare var 
kommunfullmäktiges ledamot Johan Zandin. 
 
Den 8-12 juni medverkade vi självklart vid årets West Pride. Vi deltog med ett 
informationstält i regnbågsparken med olika aktiviteter och många deltagare. Vihade en stor 
stolt sektion i årets parad med ett uppskattat förmingel på expeditionen. I festivalprogrammet 
arrangangerade vi även ett viktigt och engagerande asylpolitiskt samtal om situationen för 
HBTQ-flyktingar, hur regeringens asylpolitik slår mot flyktingar och vad vi kan göra för att 
Sverige ska bli ett tryggt land att fly till för HBTQ-flyktingar. 

Arbetarrörelsens högtidsdag 
Det största händelsen varje år är firandet av arbetarrörelsens högtidsdag den första maj där 
årets paroll var “Tillsammans gör vi skillnad - socialism i vår tid”.  Återigen hade 
Vänsterpartiet det största demonstrationståget där uppskattningsvis 3000 personer deltog i 
själva tåget och ca 6000 personer var och lyssnade på våra talare på Gustav Adolfs torg. 
Vår huvudtalare var detta år riksdagsledamoten Maj Karlsson. Före själva 
demonstrationståget så hjälpte vi till att arrangera manifestationen för Spanienfrivilliga vid 
minnesmärket över dessa. Den sedvanliga förstamajfesten hölls i år på Pustervik där ca 400 
personer deltog. På festen uppträdde tre olika band och artister, därutöver fanns två DJ där 
vår riksdagsledamot Rossana Dinamarca var en av dem. För att arrangera alla dessa 
aktiviteter hade DS utsett både en arbetsgrupp för själva demonstrationståget och en annan 
för festen. 

Internationella minnesdagen för förintelsens offer 
I enlighet med beslut från distriktsårskonferensen 2016 deltog vi inte i Samling för demokrati, 
som anordnas av Länsstyrelsen och alla partier som sitter i riksdagen, på den internationella 
minnesdagen för förintelsens offer. Istället valde vi att anordna en egen ljusmanifestation för 
allmänheten på Järntorget, där vi bjöd in alla demokratiska partier och andra progressiva 
organisationer att delta. Huvudtalare var Henry Ascher, barnläkare, människorättskämpe 
och son till judiska föräldrar som kom till Sverige som flyktingar undan Förintelsen. Att vi 
lämnade Samling för demokrati fick stort medialt genomslag, vilket vi hanterade bra och i 



 

enlighet med den kommunikationsplan som vi tog fram inför minnesdagen. Ett hundratal 
personer deltog i minnesceremonin som var väldigt uppskattad. 

Göteborgsvänstern 
Under verksamhetsåret har fyra nummer av Göteborgsvänstern utgivits. Innehållet har följt 
den redaktionella policyn med bland annat tematiska innehåll, intervjuer med Vänsterpartiets 
företrädare, aktuella frågor och kampanjer, medlemsträffar och boktips. Årets större 
reportage har behandlat kongressen, sex timmars arbetsdag, “Det goda arbetslivet”, 
vänsteroppositionen i regionen, privatiseringen av mödravård och hemtjänst, partiets 100 
årsjubileum, idrotten, fritiden och jämställdheten, LSS-frågan samt besök hos 
partiföreningarna i Biskopsgården-Torslanda, Örgryte-Härlanda och Frölunda. 
Distriktsstyrelsen valde en redaktion som bedrivit huvudarbetet med tidningen. Utöver 
redaktionen har distriktets ombudsman med kommunikationsansvar arbetat med tidningen 
och enskilda medlemmar har bidragit med texter och bilder. 
22 artiklar (men inte notiser) är skrivna av kvinnor och 20 av män. Bilder som huvudsakligen 
eller helt porträtterar kvinnor är 72 medan motsvarande på män är 34. 

100-årsjubileum 
1917 bildades partidistriktet som idag är Vänsterpartiet Göteborg. Under verksamhetsåret 
har distriktet arbetat med många förberedelser inför jubileumsåret. Distriktsstyrelsen tillsatte 
en arbetsgrupp med ansvar för att planera och hålla samman 100 årsjubileumet samt en 
festgrupp med ansvar för festligare aktiviteter i samband med jubileét. 
Distriktsårskonferensen 2017 kommer vara startskottet för jubileumsåret och följs av ett 100 
årskalas den 22 mars och en jubileumskonferens på Folkets hus den 8 april.  

Uppföljning verksamhetsplan 
Nedan följer en uppföljning av utfallet av olika uppdrag i verksamhetsplanen. 
Distriktsstyrelsen har gjort en bedömning om de genomförts eller inte och bifogar 
anmärkningar i de fall där det inte gjorts. Flera mål och uppdrag i verksamhetsplanen är 
kvalitativa på det sättet att de inte omedelbart kan kvantifieras och mätas för måluppfyllnad, 
distriktsstyrelsen har då gjort en samlad bedömning. 
 
Styrelseforumet ska fortsätta. x 

Distriktsstyrelsen samordna gemensamma kampanjer och verka för att utveckla 

distriktet som kampanjorganisation. 

x 

En långsiktig plan för distriktets organisatoriska arbete tas fram. 1 

Alla partiföreningar ha ett systematiskt arbete med mötesteknik och 

könsseparata träffar. 

x 

Alla valberedningar se över hur man kan arbeta mer proaktivt för att våra 

representanter ska spegla medlemsbasen och gärna formalisera detta genom en 

plan. 

x 

Varje partiförening utse minst en feministiskt ansvarig. x 



 

Varje partiförening, gärna i samarbete med närliggande föreningar, genomföra 

en feministisk studiecirkel eller ett temamöte. 

2 

Studieutskottet prioritera stärkandet av partiföreningarnas studiearbete. x 

Distriktsstyrelsen säkerställa att alla nya medlemmar erbjuds gå en studiecirkel 

som ger en introduktion till Vänsterpartiets politik. 

x 

Studier på distriktsnivå finnas som komplement till, men inte ersättning av, 

studierna på grundorganisationsnivå 

x 

Studierna på distriktsnivå ska inkludera ”Sommaren med vänstern” med öppna 

studieträffar under sommaren, ”Välkommen till Vänstern” för nya medlemmar, 

samt en åttonde termin av partiskolan 

x 

Kommunikationsplanen uppdateras samt kompletteras med en långsiktig 

strategi för vårt kommunikations- och opinionsbildande arbete 

x 

Vårt kommunikationsarbete tydligare knyta samman det utomparlamentariska 

med det parlamentariska arbetet 

x 

Partiföreningarna erbjudas stöd i hur de arbetar aktivt med kommunikation, 

både externt och internt 

x 

Arbetet med att utveckla och förnya vår medlemstidning fortgå. x 

Form och innehåll för distriktets hemsida utvecklas. 3 

Innehållspolicys för varje enskild kommunikationskanal tas fram. 4 

Partiföreningarna erbjudas stöd i hur de utvecklar arbetet i sociala medier. x 

Distriktsstyrelsen och partiföreningarna fortsätta utveckla och implementera 

våra rutiner för medlemsvård i hela organisationen. 

x 

Distriktet genomföra en medlemsenkät till samtliga medlemmar. x 

Partiföreningarnas styrelser ges utbildning och stöd i arbetet med medlemsvård. x 

Nya medlemmar kontaktas inom två veckor och erbjuds en introduktion till 

Vänsterpartiet. 

x 

Antalet aktiva medlemmar i distriktet öka. x 

Partidistriktets medlemmar uppmanas till facklig organisering och facklig 

aktivitet. 

x 

Distriktet genomföra en facklig konferens. x 

Arbetsplatsfrågor och facklig politik lyftas fram i partidistriktets studiearbete. x 

Möjligheter erbjudas för medlemmar att träffa andra medlemmar som jobbar i 

samma bransch. 

x 

Distriktet tillsätta en facklig arbetsgrupp/utskott. x 

Ett tätare samarbete mellan distriktets två kanslier utvecklas. x 

Kommunfullmäktigegruppens gruppledning och distriktsstyrelsens arbetsutskott 

ha gemensamma möten minst varannan månad. 

x 

Distriktsstyrelsen och kommunfullmäktigegruppen träffas vid ett tillfälle under 

verksamhetsåret för att ha en strategisk diskussion om partidistriktets 

kommunalpolitik. 

x 

Distriktets stadssekreterare arbeta aktivt med parlamentarikerstöd. x 



 

Informationsspridningen internt kring vad som sker och hur vi driver vår politik i 

kommunala nämnder och styrelser utvecklas. 

x 

Formerna för alla medlemmars delaktighet i kommunpolitiken utvecklas. x 

Distriktets medlemmar i representantskapet fortsätta verka för att 

demokratisera och utveckla representantskapet. 

x 

En göteborgsrepresentant från representantskapet vara adjungerad på 

distriktsstyrelsens möten. 

x 

Informationsspridningen internt kring vad som sker i representantskapet och hur 

vi driver vår politik i regionfullmäktige utvecklas. 

x 

Ett arbete påbörjas med att starta praktiska/operativa arbetsgrupper på 

distriktsnivå. I detta arbete ska det aktivistiska och parlamentariska perspektivet 

förenas. 

5 

Insamlingskampanjen för en ny distriktsfana avslutas. x 

Alla kamrater med kommunal- och regionpolitiska uppdrag informeras om 

partiskatten. 

x 

Alla partiföreningar inventera potentiella samarbetspartners i sitt närområde 

med målsättningen att det vid verksamhetsåret slut finns minst något sådant 

samarbete i varje partiförening. 

6 

Distriktet delta i aktiviteter och samarbeta med progressiva rörelser i arbetet för 

flyktingars och EU-migranters rättigheter. 

x 

Distriktet uppmärksamma den turkiska statens krigföring mot kurdiska områden, 

dess angrepp på fackföreningsrörelsen och alla de progressiva krafter som 

förespråkar demokrati, rättssäkerhet samt samexistens mellan folkgrupper. 

x 

Distriktsårskonferens, 19-20 mars 

● Arbetarrörelsens högtidsdag, 1 maj 

● Segern över fascismen, 9 maj 

● Hammarkullekarnevalen, 27-29 maj 

● West Pride, 8-12 juni 

● Kristallnatten, 9 november 

● Internationella kvinnodagen, 8 mars 2017 

● Hundraårsjubileum för distriktets bildande, 22 mars 2017 

7 

 
Anmärkningar : 
 

1) En övergripande plan har arbetats fram av distriktsstyrelsen, dock anser 
distriktsstyrelsen att arbetet behöver fortsätta under kommande verksamhetsår och 
att nästa distriktsstyrelse antar en mer detaljerad plan utifrån det arbete som 
påbörjats under året. 
 

2) De flesta partiföreningar har anordnat studiecirklar för nya medlemmar där minst en 
träff haft temat feminism. 
 



 

3) Hur hemsidan används har setts över som en del i arbetet med att revidera distriktets 
kommunikationsstrategi. Men arbetet med att bygga om själva hemsidan kvarstår. 
 

4) Policys för utskick och Göteborgsvänstern har tagits fram, men det återstår att ta 
fram en policy för hemsidan. Detta kommer att göras i samband med 
ombyggnationen. 
 

5) Distriktsstyrelsen har i resultatet av medlemsenkäten identifierat ett antal potentiella 
arbetsgrupper som kan startas upp, dock kom arbetet inte igång förrän vid slutet av 
verksamhetsåret. Arbetet med medlemsenkäten försenades på grund av frågor 
rörande hanteringen av resultatet kopplat till personuppgiftslagstiftning. 
 

6) Distriktet har i kampanjarbetet uppmuntrat samarbete i partiföreningarna och det är 
flera partiföreningar som påbörjat samarbeten i sitt lokalområde, men det finns arbete 
kvar för att nå målformuleringen. 
 

7) Distriktsstyrelsen valde att inte delta aktivt i någon av de gemensamma 
manifestationerna på Kristallnatten på grund av samverkansproblem. Distriktet har 
även varit med och arrangerat Internationella Kobanedagen (30/10) och 
Minnesceremoni för förintelsens offer (27/1).  

 

Uppföljning allmänna motioner bifallna på DÅKen 2016 
 
Att Vänsterpartiet inte ska delta i "Samling för demokrati" så länge som 

kriterierna möjliggör för rasistiska och fascistiska partier att vara inbjudare. Att 

detta, och anledningen därtill, snarast tillkännages Länsstyrelsen. 

x 

 
Att Vänsterpartiet i Göteborg och dess utskott och anslutna partiföreningar skall 

sträva efter att inhandla rättvisemärkta och ekologiska varor till verksamheten i 

den mån det är möjligt. 

x 

 

  



 

Ansvarsområden, utskott, arbetsgrupper mm 

Distriktsstyrelsens ansvarsfördelning  
Ordförande Adriana Aires 
Vice ordförande Elin Engström 
Kassör Håkan Eriksson  
Arbetsutskott Elin Engström, Håkan Eriksson (t.o.m. 2016-09-18), Amanda Kappelmark, 
Adriana Aires, John Edström (fr.o.m. 2016-08-16) 
Firmatecknare Adriana Aires, Håkan Eriksson, Annika Fägerlind  
Förhandlingsgruppen 2016 Adriana Aires, Amanda Kappelmark  
Förhandlingsgruppen 2017 Adriana Aires, Ann Karlsson, Håkan Eriksson 
Valkommitté Elin Engström, John Edström 
Rekryteringsgrupp Adriana Aires, Elin Engström, John Edström  
Feministiskt ansvariga Carina Örgård, Sara Nanah (t.o.m. aug) 
DS kontaktpersoner för PF:  
Angered Adriana Aires  
Backa Håkan Eriksson 
Biskopsgården-Torslanda Gus Kaage  
Centrum Amanda Kappelmark, Alma Öberg (t.o.m 2017-01-11) 
Frölunda Ann Karlsson  
Kortedala-Gamlestaden-Bergsjön Daniel Carlenfors, Sara Nanah (t.o.m. aug) 
Linné John Edström  
Lundby Carina Örgård, Stefan Schedin  
Majorna Amanda Kappelmark, Alma Öberg (t.o.m 2017-01-11) 
Örgryte Härlanda Elin Engström  

Arbetsgrupper och utskott 
 
Redaktion Göteborgsvänstern  100-årsjubileumsgrupp 
Alma Öberg (t.o.m 2017-01-11)  John Edström 
Gus Kaage  Alma Öberg (t.o.m 2017-01-11) 
Jennie Wadén  Patrik Helgeson 
Emilia Domurat  Christian Larsson 
Elinor Ek  Grith Fjeldmose 
  Kerstin Hultman 
Studieutskott   
Sara Nanah (t.o.m. aug)  Vänsterforum 
Christian Larsson  Stefan Schedin (t.o.m. 2016-09-05) 
Maria Forsström  Erik Norén 
Stefan Schedin  Hanna Larsson 
Emelie Kinberg  Ann Ighe 
Hannah Klang (fr.o.m. 2016-09-19)  Lars-Erik Hansson 
Gustav Landström (fr.o.m. 2016-09-19)  Gertrud Ingelman 
   



 

Fackligt utskott  Kommunikationsgrupp 
Stefan Schedin  Elin Engström 
Monika Djurner  John Edström (t.o.m. okt) 
Aleksandra Siljegovic  Johanna Eliasson (t.o.m. okt) 
Flor Huamantumba  Gus Kaage 
Amandus Carlenfors  Thaher Pelasayed (fr.o.m. 2016-10-20) 
Jens Östling  Sanna Schiller (fr.o.m. 2016-10-20) 
Arash Jabbari (fr.o.m. 2016-09-19)   
  1 maj 2017 
1 maj 2016  Oskar Karlsson 
Sara Nanah  Ellinor Ek 
Maja Bentzer  Nicklas Ramhöj 
Claes Theliander  Farima Shabanzadeh 
   
1 majfest  Festgrupp för 1 maj och 100 årsjubileum 
Erik Norén  Ann Karlsson 
Masoud Vatankhah  Simon Pousett 
Ann Karlsson  Erik Norén 
Frida Tånghag  Sanna Schiller 
  Tatiana Holmquist Dinamarca 
Hammarkullefestivalen 2016  Monika Berenji 
Ann Karlsson   
Daniel Carlenfors  Hammarkullekarnevalen 2017 
Mattias Zetterberg  Martin Fahlén 
Hannah Klang  Malin Wennergren 
Moa Lindh  Rebar Alnazar 
  Stina Undestam 
West Pride 2016   
Christian Larsson  Antifascistisk kampdag 2017 
Karin Fyhr  Emel Wennergren 
Johan Jensen  Cizzi Grönkvist 
Marion Hellgren   
  Westpride 2017 
Antifacistisk kampdagsgrupp 2016  Caroline Järdmo 
Daniel Carlenfors  Frida Tånghag 
Carina Örgård   
Ann Karlsson   
Frida Tånghag   
   
Styrelseforumsgrupp   
Adriana Aires   
Amanda Kappelmark   
Homeira Tari   
 
 
 



 

Anställda distriktsexpeditionen 
Annika Fägerlind tillsvidareanställd 
Jonas Kårlin tillsvidareanställd  
Arne Hellmark tillsvidareanställd 
 

Valda av årskonferensen 2016 
Distriktsstyrelse: Adriana Aires (ordförande), Amanda Kappelmark, Ann Karlsson, Carina 
Örgård, Daniel Carlenfors, Elin Engström, Håkan Eriksson, John Edström, Sara Nanah, 
Stefan Schedin, Homeira Tari (1e ers.), Alma Öberg (2e ers.), Gus Kaage (3e ers.) 
 
Valberedning Alice Vernersson, Bengt Larsson, Elin Hörbeck, Erika Engberg, Grith 
Fjeldmose, Hannah Klang, Lena Hammarström, Linda LIsshammar, Mikael Wallgren, Paul 
Hedman, Patrik Helgesson 
 
Revisorer Elise Norberg Pilhem, Jesper Berglund 
Revisorssuppleant Linnea Hellenäs Pilhem 
 
Ordinarie ombud, repskapet  
Torgny Alstad, José Arévalo, Mats Berglund, Lars-Eric Bergqvist, Bengt Bivall, Ann-Britt 
Bodin, Daniel Carlenfors, Lars Engen, Annika Enghamre, Anna Eriksson, Jöran Fagerlund, 
Louise Granath, Cecilia Grönkvist, Emily Gunnarsson, Annika Gustafsson, Lars-Erik 
Hansson, Daniel Hedqvist, Gus Kaage, Bengt Larsson, Sara Nanah, Elise Norberg Pilhem, 
Eva Olofsson, Yvonne Palm och Anna-Lena Svenaeus. 
 
Ersättare representantskapet  
1. Amandus Carlenfors, 2. Maria Forsström, 3. Christina Hollberg, 4. Linnea 
Hellenäs-Pilhem, 5. Alireza Alipour, 6. Martin Andersson 
 
 


