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Verksamhetsplan motioner och 
motionssvar 

V1 En internfeminism utan cis-norm 
Vi instämmer i vikten av att distriktet hittar vägar att stärka det feministiska arbetet både utåt och inåt. 
Det är därför viktigt att individers könstillskrivningar och könsförståelser inte blir hinder för att 
identifiera sig med och vara aktiva i partiet. I likhet med skrivningarna i verksamhetsplanen anser vi 
att en metod för att stärka personer som identifierar sig som kvinnor är att skapa könsseparatistiska 
arenor och sammanhang.  

Vi ser dock att skrivningar kring feminism som utgår från en cis-norm och ett sätt att förstå kön som 
entydigt antingen kvinnligt eller manligt, kan fungera uteslutande för transkvinnor. Detta är olyckligt, 
inte minst utifrån transkvinnors utsatta positioner i samhället. Vi motionerar därför om att 
beslutsformuleringen i stycket om internfeminism formuleras mer inkluderande. 

Yrkande 
att punkten på sida 3, rad 17 omformuleras till: plattformar erbjudas med syfte att stärka och stödja 
medlemmar som identifierar sig som kvinnor  

att punkten på sida 3, rad 18 omformuleras till: stödstrukturer utvecklas för medlemmar i distriktet 
som identifierar sig som kvinnor och har eller vill ta parlamentariska uppdrag 

 

Eva Reimers, Örgryte-Härlanda partiförening 

Cecilia Andreasson, Örgryte-Härlanda partiförening 

Sanna Linsefors, Örgryte-Härlanda partiförening 
Sören Kviberg, Örgryte-Härlanda partiförening 

Tina Kenttä, Örgryte-Härlanda partiförening 

Louise Jeppsson, Örgryte-Härlanda partiförening 

Jerry Hillin, Örgryte-Härlanda partiförening 

Karin Rasper, Örgryte-Härlanda partiförening 

Åsa Andersson, Örgryte-Härlanda partiförening 

Maggan Stam, Örgryte-Härlanda partiförening 
Kasper Bågmark, Örgryte-Härlanda partiförening 

Anders Meuller, Örgryte-Härlanda partiförening 

Anders Ström, Örgryte-Härlanda partiförening 

 

Distriktsstyrelsens motionssvar V1 
Distriktsstyrelsen instämmer i att det är viktigt att använda ett inkluderande språk. Många av våra 
äldre dokument talar enbart om kvinnor när det gäller separatistiska aktiviteter, medan i nyare texter 
försöker vi vara tydligare för att inkludera fel. I verksamhetsplanen har en gammal formulering 
används som skulle kunna begränsa deltagande. Vi instämmer i att motionärernas formulering är att 
föredra framför distriktsstyrelsens. 

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen 
att bifalla motionen 
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V2 Nätverk kan vara viktiga komplement till partiföreningarna 
I stycket ” Organisatoriska prioriteringar” på s.2 diskuteras hur partiföreningarna kan stärkas, vilket är 
positivt. I distriktet har vi också nätverk. Dessa kan vara ett bra komplement till partiföreningarna 
eftersom det är svårt för varje lokal förening att ha kunskap om alla frågor. Nätverken kan ta tillvara 
medlemmars kunskaper och utveckla partiets arbete på ett bra sätt. De kan också fungera som en länk 
mellan de som har uppdrag i nämnder och bolag. Samtidigt kan nätverk vara en resurs för 
partiföreningarna och samarbeta kring möten och aktioner.  

Vi föreslår därför att en mening om detta läggs till.  

Yrkande 
att tillägget ”För vissa frågor är nätverk viktiga för att ta tillvara medlemmarnas intresse och 
kunskaper och utveckla partiets arbete och här kan möjligheten till samverkan med partiföreningarna 
kring studier och aktioner utvecklas.” läggs in på rad 21 efter ”samverkar och prioriterar det lokala 
partiarbetet.”  

Vänsterpartiet Linné  

 

Distriktsstyrelsens motionssvar V2 
Motionärerna föreslår att stycket om partiföreningar kompletteras med att nätverk är viktiga för att ta 
tillvara medlemmarnas intresse och kunskaper och utveckla partiets arbete. 

Distriktsstyrelsen håller med motionärerna om att nätverk kan vara ett komplement till ordinarie 
verksamhet i vissa fall. Nätverken omfattning och ändamålsenlighet har de senaste åren varit uppe för 
diskussion och utvärderats. Tidigare utvärderingar har i första hand utmynnat i att distriktsstyrelsen 
uppmuntrat grupper som fokuserar på praktik och aktiviteter som exempelvis fotogrupper. Men det 
finns har även funnits utrymme för ett antal sakpolitiska nätverk. 

I distriktsstyrelsens förslag till verksamhetsplan har vi dock valt att fokusera på den geografiska 
organiseringen i våra närområden och att stärka partiföreningarna som grundorganisationer. Samt lyft 
frågan om hur bäst kan utveckla det facklig-politiska utbytet och se över om vi bör lyfta fram 
yrkesinriktade branschnätverk eller liknande. Vi tycker fokus i stycket om partiföreningarna i sin 
helhet är rätt prioriterat, varför vi inte tycker vi ska lägga till motionens förslag. 

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen 
att avslå motionen 

 

V3 Klimatet – några ändringsförslag i stycket s.26 – 31, sidan 1 
Det är positivt att distriktet i Verksamhetsplanen har med ett stycke om, ”klimatet vår tids stora 
ödesfråga”. Meningen ”Våra gemensamma resurser sinar och på flera områden ser utvecklingen ut att 
gå åt fel håll” är inte så tydligt kopplad till klimatet eller Vänsterpartiet. För att få en mer komplett 
bild av hur vi jobbar med klimatfrågan föreslår vi att årskonferensen i texten istället lyfter in att vi är 
emot utbyggnad av fossil infrastruktur och att vi vill satsa på sol och vindkraft, samt att Vänsterpartiet 
är en självklar del av den växande klimatrörelsen.  

Dessutom kan det vara bra att få in att sänkta priser i kollektivtrafiken är bra både ur rättvise- och 
klimatperspektiv, eftersom Vänsterpartiet betonar att klimatomställningen för att lyckas måste ha ett 
rättviseperspektiv.  

Språkligt anser vi att det blir bättre på rad 30 om ” som” byts ut mot ”eftersom det”. 

Med förändringarna skulle stycket (rad 26 - 31) bli så här; 
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Klimatet är vår tids stora ödesfråga. Vänsterpartiet är en självklar del av den växande klimatrörelsen. 
Vi motsätter oss utbyggnad av fossil infrastruktur och vill satsa på sol och vindkraft. Bilismen tar en 
alltför stor plats i vår stad, samtidigt som det blir dyrare att resa kollektivt. Vi vill satsa på det hållbara 
resandet, på bekostnad av det ohållbara. Sänkta priser i kollektivtrafiken är bra ur både rättvise och 
klimatperspektiv. Vi vill öka det kollektiva resandet och fortsätter motsätta oss försäljningen av 
spårvägen till Västra Götalandsregionen, eftersom det flyttar styret över spårvägen bort från 
göteborgarna vilket vi tror kommer leda till en sämre arbetsmiljö och en försämrad service. 

Yrkande 
att på sida 1 rad 26 – 27 stryka meningen ”Våra gemensamma resurser sinar och på flera områden ser 
utvecklingen ut att gå åt fel håll” och ersätta den med ” Vänsterpartiet är en självklar del av den 
växande klimatrörelsen. Vi motsätter oss utbyggnad av fossil infrastruktur och vill satsa på sol och 
vindkraft.”  

att på rad 28 lägga till meningen ”Sänkta priser i kollektivtrafiken är bra ur både rättvise och 
klimatperspektiv.” efter ”på bekostnad av det ohållbara”. 

att på rad 30 byta ut ”som”  mot ”eftersom det”. 

 

Vänsterpartiet Linné 

 

 

Distriktsstyrelsens motionssvar V3 
Motionären föreslår förändringar i stycket om vår kamp mot en ohållbar utveckling rörande miljö och 
klimat. Distriktsstyrelsen anser att de skrivningar som vi föreslår är bättre på den delen i texten som är 
mer av en inledning av verksamhetsplanen än ett ställe med specifika satsningar och förslag för att 
förverkliga våra politiska målsättningar. Däremot håller distriktsstyrelsen med om att det är viktigt att 
peka på att vi är en del av klimat- och miljörörelsen och föreslår att den läggs till samt att det blir en 
bättre språkligt ifall man genomför den föreslagna ändringen i att-sats tre.  

 

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen 
att avslå första att-satsen till förmån för att föra in mening motionärerna föreslår som är 
 Vänsterpartiet är en självklar del av den vä ande klimatrörelsen.” efter meningen   limatet är vår 
tids stora ödesfråga.” och i övrigt behålla origanalskrivningarna. 

att avslå andra att-satsen. 

att bifalla tredje att-satsen 

 

 

V4 Tänk på tvären! 
Vi måste förstärka våra gemensamma intressen istället för att fokusera på det som skiljer oss åt. Det är 
därför bättre att sträva efter att stärka det tvärfackliga arbetet och undvika ytterligare splittringar av 
Vänsterpartiets väljarbas.  

Yrkande 
att punkten på sida 4, som börjar på rad 29 ska byts ut mot: distriktet ska diskutera och ta fram ett 
förslag som fokuserar på hur vänsterpartiet bättre kan: organisera medlemmar tvärfackligt, hitta och 
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utveckla gemensamma frågor som motverkar stratifiering mellan yrkesgrupper samt nå de som inte är 
fackligt anslutna 

 

Tina Kenttä, Örgryte-Härlanda partiförening 
Cecilia Andreasson, Örgryte-Härlanda partiförening 

Sanna Linsefors, Örgryte-Härlanda partiförening 

Sören Kviberg, Örgryte-Härlanda partiförening 

Eva Reimers, Örgryte-Härlanda partiförening 

Jerry Hillin, Örgryte-Härlanda partiförening 

Kasper Bågmark, Örgryte-Härlanda partiförening 

Anders Meuller, Örgryte-Härlanda partiförening 

Anders Ström, Örgryte-Härlanda partiförening 

 

Distriktsstyrelsens motionssvar V4 
Det övergripande målet för Vänsterpartiet är precis som motionärerna att samla fler från 
arbetarklassen och visa på vad som förenar oss än vad som skiljer oss. Det som distriktsstyrelsen 
däremot avser med skrivningen som föreslås att bytas ut är att hitta fler former för arbetarklassen att 
komma in och bli aktiva medlemmar av vårt parti. Skall vi växa och kunna bli ett parti som påverkar 
mer måste vi har flera ingångar in i partiet, speciellt för arbetarklassen. Vi måste finnas på flera 
naturliga platser, en sådan tydlig plats är lokalsamhället där våra geografiska partiföreningar är viktiga 
kontaktpunkter, något som vi trycker mycket på i årets förslag till verksamhetsplan. En annan viktig 
arena som är en naturlig mötesplats är arbetsplatsen, det är vad den skrivning som motionärerna nu 
föreslår skall bytas ut. Det distriktsstyrelsen menar med skrivelsen är att använda den redan naturliga 
platsen för politisk eller social verksamhet som fackföreningen respektive den egna arbetsplatsen är. 
Skulle motionärernas text föras in istället blir det en återupprepning om vad som redan föreslås på rad 
27 och 28.  

 

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen 
att avslå motionen.  
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V5 Avancerade politiska studier 
Den inriktning på studier ute i partiföreningarna som beskrivs i verksamhetsplanen är viktig. Men 
utöver de grundläggande studierna finns det utrymme för lite smalare och mer avancerade studier för 
de medlemmar som önskar detta. Tidigare har distriktets studieutskott ansvarat för detta, framförallt 
genom partiskolan men även genom vid samverkan med CMS. Det har handlat om lite mer ambitiösa 
arrangemang som svårligen kan organiserad av enskilda eller ens samverkande partiföreningar.  

Årets förslag till verksamhetsplan nämner inte den uppgiften, som under olika perioder haft stor 
betydelse för vårt distrikts politiska utveckling och för vår ideologiska sammanhållning.  

Den geografiska närheten mellan våra partiföreningar och tillgången till ett partihus ger dessutom vårt 
distrikt särskilt goda förutsättningar för distriktscentrala studier. Det vore synd att inte tillvarata dessa.  

Yrkande 
Att infoga på s2 rad 30 ‘Utöver denna uppgift ansvarar studieutskottet för att organisera mer 
avancerade politiska studier som erbjuds medlemmar från hela distriktet.’ 

Christian Larsson, Frölunda 

 

Distriktsstyrelsens motionssvar V5 
Under 2019 vill distriktsstyrelsen framförallt fokusera på att stötta partiföreningarna i att starta upp 
egna studier med hjälp av det studiematerial som tagits fram för ändamålet. Därför har vi valt att inte 
ta upp centrala studier utöver valstudier och   Sommaren med vänstern” i verksamhetsplanen. Risken 
är stor att studieutskottets fokus med en sådan här skrivning flyttas från partiföreningsstudier till 
centrala studier och att vi inte uppnår vårt mål att ge alla partiföreningar förutsättningar för att 
anordna egna studier.  

Det här är ett tillfälligt fokus och innebär inte att vi ska sluta erbjuda avancerade studier på 
distriktsnivå. Vi vill dock ta det här året till att göra en särskild satsning på partiföreningarna. 

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen 
att avslå motionen 

V6 Gemensam databas för studiematerial 
Verksamhetsplanen understryker att studier är en central del av Vänsterpartiets verksamhet och 
föreslår att studieutskottet ska skapa strukturer för återkommande studiecirklar, vilket vi instämmer 
med. Vi anser därtill att utskottet borde skapa en gemensam digital portal för studiematerialet. 
Studieansvariga i olika partiföreningar ska ha tillgång till databasen samt ha möjlighet att ladda upp 
material där. Databasen ska både innehålla grundmaterial och vara en plattform för att förnya och 
utveckla studieutbudet med hjälp av partiföreningarnas studieansvariga. Vi menar att det är viktigt att 
ha beständiga studiecirklar men eftersom politiken är i ständig rörelse behöver vi även en 
kommunikationskanal för nytt innehåll och utveckling av befintligt material. Slutligen föreslår vi att 
studiematerialet ska utvidgas till att även innehålla ljud och film för att öka tillgängligheten till 
kunskap och skapa goda förutsättningar för en bred diskussion. 

Yrkande 
att i slutet på punkten på sida 3 som börjar på rad 37 lägga till: samt skapa en lättillgänglig databas där 
partiföreningarna kan hämta, utveckla och lägga till studiematerial. Studieutskottet ska dessutom 
sträva efter att utvidga materialet från textbaserat till att även omfatta ljud och bild 

Tina Kenttä, Örgryte-Härlanda partiförening 

Cecilia Andreasson, Örgryte-Härlanda partiförening 
Sanna Linsefors, Örgryte-Härlanda partiförening 

Sören Kviberg, Örgryte-Härlanda partiförening 
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Eva Reimers, Örgryte-Härlanda partiförening 

Jerry Hillin, Örgryte-Härlanda partiförening 

Kasper Bågmark, Örgryte-Härlanda partiförening 

Anders Meuller, Örgryte-Härlanda partiförening 
Anders Ström, Örgryte-Härlanda partiförening 

 

Distriktsstyrelsens motionssvar V6 
Distriktsstyrelsen anser att det kan vara värt att någon gång i framtiden se över hur en 
distriktsgemensam databas för studiematerial skulle kunna skapas och hanteras. Vi vänder oss inte 
heller emot tanken på mer inslag av ljud- och bildmaterial. Ett sådant projekt som motionärerna 
föreslår kräver dock en del arbete. Databasens användarvänlighet, hantering av upphovsrätt vid 
uppladdning av externt material och produktionskostnader om vi producerar eget material är några 
exempel på aspekter att ta hänsyn till. Den röda tråden i årets verksamhetsplan är satsningar på att 
stödja faktisk aktivitet i partiföreningarna med målet att få fler aktiva medlemmar. Visserligen skulle 
en central databas vara ett stöd för partiföreningarna i deras studiearbete men det skulle också ta 
resurser från distriktet att bygga upp och administrera databasen. Distriktsstyrelsen menar att vi i detta 
skede hellre bör prioritera att ge partiföreningarna tillgång till personligt stöd av distriktets personal 
eller studieutskottet för att säkerställa att det i varje partiförening byggs upp rutiner kring och 
erfarenhet av hur man organiserar olika typer av studieverksamhet. Stödet kan exempelvis bestå i att 
bolla idéer, lägga upp en planering, välja material eller att koppla ihop föreningar för att lära av 
varandra. Först när detta är gjort tror vi att det blir relevant med en databas för studiematerial. Tills 
vidare hänvisar vi till de resursbanker som finns på distriktets hemsida samt på partiets nationella 
hemsida. Där man kan hitta en mängd olika planer, program och studiematerial.  

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen 
att avslå motionen 

 

V7 Studiecirkel i samhällsekonomi  
Det är en seglivad myt att ekonomi skulle vara något oerhört svårt och komplicerat. Och visst kan 
ekonomi verka obegripligt om man tror på den osynliga handen, rent av omöjligt! Men, för alla oss 
som förstår att det egentligen är den roffande handen som styr samhällsekonomin är ekonomi bara 
siffror som går att påverka med politiska beslut. Rädslan för att inte kunna tillräckligt är tyvärr 
praktisk för de med ekonomisk makt som vill tillgodose sina egna intressen — därför behöver vi ge 
våra medlemmar verktyg för att ställa siffror mot varandra och avslöja kapitalistiska illusioner.  
Vi föreslår en studiecirkel i samhällsekonomi som utbildar och förbereder medlemmarna för 
argumentation, för det är bara genom att tillägna sig kunskap och slå hål på myten som rädslan 
försvinner. De med ekonomisk makt ska inte äga debatten, det är dags att göra en Reinfeldt! Låt oss 
bli det parti som talar om ansvarsfull, långsiktig ekonomi.  

 

Yrkande 
att på sida 3, mellan rad 38 och rad 39 skapa en ny punkt med formuleringen: studieutskottet ska 
skapa en studiecirkel i samhällsekonomi ur perspektiven: inkomst- och kapitalfördelning, 
arbetsmarknad och rasism/feminism, klimat samt internationell ekonomi. Syftet med cirkeln ska vara 

att göra samhällsekonomi begripligt samt stärka partiets argument i det offentliga samtalet.  

 

Tina Kenttä, Örgryte-Härlanda partiförening 
Cecilia Andreasson, Örgryte-Härlanda partiförening 

Sanna Linsefors, Örgryte-Härlanda partiförening 
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Sören Kviberg, Örgryte-Härlanda partiförening 

Gösta Dryselius, Örgryte-Härlanda partiförening 

Lena Dryselius, Örgryte-Härlanda partiförening 

Eva Reimers, Örgryte-Härlanda partiförening 
Jerry Hillin, Örgryte-Härlanda partiförening 

Åsa Andersson, Örgryte-Härlanda partiförening 

Maggan Stam, Örgryte-Härlanda partiförening 

Kasper Bågmark, Örgryte-Härlanda partiförening 

Anders Meuller, Örgryte-Härlanda partiförening 

Anders Ström, Örgryte-Härlanda partiförening 

Distriktsstyrelsens motionssvar V7 
Distriktsstyrelsen instämmer i att det är viktigt att genom studier kunna erbjuda medlemmar kunskap 
och argument. Under den gångna hösten tog studieutskottet fram en Grundcirkel som omfattar sex 
studieträffar. Flera partiföreningar har använt hela ( eller delar av) kompendiet för att anordna egna 
lokala studiecirklar.  Grundcirkeln tar i texterna upp dom ämnen som motionärerna efterfrågar, dock 
inte form av att siffror ställs mot varandra.  Om en partiförening önskar att särskilt fördjupa sig om 
samhällsekonomi med mer fokus på ojämlikheten påvisad i siffror så kan en t ex en  bokcirkel vara 
lämplig. Nationalekonomen Thomas Pikettys bok   apitalet i tjugoförsta århundradet” är ett tips på 
fördjupning. Boken ställer tematiskt upp grundläggande frågor om kapitalet och om förmögenhets- 
och inkomstfördelning, samt visar på att en tilltagande ojämlikhet hör ihop med kapitalism.  
Partiföreningar är alltid välkomna att kontakta studieutskottet för hjälp med  förslag på lämpligt 
material för studier och föreläsare. Expeditionen kan också vara behjälplig med kommunikation. 
Eftersom studieutskottet det gångna året tagit fram ett nytt grundmaterial och distriktsstyrelsen vill att 
studieutskottet det kommande året ska fokusera på att stötta partiföreningarna att komma igång med 
studier snarare än att arrangera fler studier på distriktsnivå, anser inte distriktsstyrelsen att texten bör 
läggas till i verksamhetsplanen.  

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen 
att avslå motionen 

 

V8 Förtydligande av partiföreningarnas roll och uppgift 
Arbetet för partiförenings (pf) styrelserna är relativt tungt och kräver engagemang och tid av 
ledamöterna som ofta har heltidsjobb, familj och fritidsengagemang även utanför Vänsterpartiet. 
Särskilt tungt blir det för en styrelse med ny sammansättning som behöver tid för att bygga upp en 
rutinmässig struktur på arbetet. Det är därför mycket positivt att årets verksamhetsplan fokuserar på 
att stödja pf styrelserna.  

Det är också viktigt att uppdragen för pf är tydliga så att styrelserna lätt kan implementera dem och 
inte behöver lägga tid på att ta fram egenpåhittade förslag eller att konflikter uppstår kring 
arbetsfördelningen mellan DS och pf styrelserna.  

För att underlätta är det också viktigt med ett gott erfarenhetsutbyte så att föreningarna kan dra nytta 
av varandras lärdomar och framgångar.  

 

Yrkande 
att en ny punkt läggs till för avsnittet Partiföreningarna och att den lyder: distriksstyrelsen 
sammanställa de lärdomar och framgångar som finns i partiföreningarna kring den interna 
organisationen i styrelserna samt medlemsvård och aktiviteter 
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att punkten på sida 2, rad 39 förtydligas och lyder: alla nya medlemmar, inom två veckor, kontaktas 
med välkomstmail från distriktsstyrelsen samt bli uppringda av en medlemsansvarig i partiföreningen 
och erbjuds deltagande på någon form av introducerande möte  

att punkten på sida 2, rad 40 omformuleras till: partiföreningarna och DS hitta en gemensam god 
struktur för medlemsvård 

att punkten på sida 2, rad 41 omformuleras till: partiföreningarna och DS låta sig inspireras av de 
goda erfarenheter som finns kring olika typer av medlemsaktiviteter och aktivt söka erbjuda 
medlemmarna fler sätt att mötas samt engagera och utbilda sig 

Cecilia Andreasson, Örgryte-Härlanda partiförening 

Emma Wendt Lundin, Örgryte-Härlanda partiförening 

Sanna Linsefors, Örgryte-Härlanda partiförening 

Sören Kviberg, Örgryte-Härlanda partiförening 
Tina Kenttä, Örgryte-Härlanda partiförening 

Eva Reimers, Örgryte-Härlanda partiförening 

Louise Jeppsson, Örgryte-Härlanda partiförening 

Jerry Hillin, Örgryte-Härlanda partiförening 

Maggan Stam, Örgryte-Härlanda partiförening 

Kasper Bågmark, Örgryte-Härlanda partiförening 

Anders Meuller, Örgryte-Härlanda partiförening 
Anders Ström, Örgryte-Härlanda partiförening 

 

Distriktsstyrelsens motionssvar V8 
Under det kommande verksamhetsåret vill distriktsstyrelsen fokusera distriktets stöd till 
partiföreningarna på att vara ute i partiföreningarna och stötta dess styrelser. Distriktet har flera 
interna organisatoriska dokument som ska stötta partiföreningarna och distriktsorganisationen, till 
exempel Handledning för könsseparata träffar och Organisationshandboken (som lanserades under 
2018), därtill har även partiet som helhet material för att stötta organisationen i resursbanken. Vi tror 
att 2019 behöver bli året då vi inte tar fram ytterligare dokument utan att distriktets resurser bör läggas 
på att göra - att stötta partiföreningarna direkt i arbetet med bland annat medlemsvård som 
motionärerna lyfter. 

Angående motionens andra attsats så skickar distriktet redan ut välkomstbrev till alla nya medlemmar, 
därför känns det överflödigt att lägga till den formuleringen i verksamhetsplanen. Distriktsstyrelsen 
tycker inte heller att vi bör fastslå i verksamhetsplanen att det är något som ska skickas ut med 
distriktsstyrelsen som avsändare, styrelsen som instans är oftast inget en ny medlem känner till, därför 
är det bättre att de välkomnas till organisationen Vänsterpartiet Göteborg, vilket alltså redan görs. 

Distriktsstyrelsen håller med om att vi måste förbättra vårt arbete med medlemsvård och att vi 
behöver erbjuda fler sätt att engagera sig. Detta är något som vi också lyfter i vårt förslag till 
verksamhetsplan, men som motionärerna vill omformulera. Vi tycker att det är bra att det framgår att 
arbetet med medlemsvård bör utvecklas gemensamt samt att poängtera att en del i arbetet med att 
bredda verksamheten är att utbyta erfarenheter. Detta ligger även i linje med distriktets arbete under 
det gångna verksamhetsåret. Då har vi bland annat arrangerat ett styrelseforum med tema 
verksamhetsbredd och ett styrelseforum med fokus på medlemsvård. 

 

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen 
att avslå första attsatsen 

att avslå andra attsatsen 

att bifalla tredje attsatsen 

att bifalla fjärde attsatsen 



Vänsterpartiet Göteborgs distriktsårskonferens 2019 

 

 

V9 Håll koll på datumen 
Under avsnittet Fackligt-politiskt arbete säger sista punkten att distriktet ska delta i partiets nationella 
fackliga rikskonferens.  

 

Yrkande 
att denna konferens läggs till på listan under avsnittet Arrangemang och viktiga datum  

 

Cecilia Andreasson, Örgryte-Härlanda partiförening 
Emma Wendt Lundin, Örgryte-Härlanda partiförening 

Sanna Linsefors, Örgryte-Härlanda partiförening 

Sören Kviberg, Örgryte-Härlanda partiförening 

Tina Kenttä, Örgryte-Härlanda partiförening 

Eva Reimers, Örgryte-Härlanda partiförening 

Louise Jeppsson, Örgryte-Härlanda partiförening 

Jerry Hillin, Örgryte-Härlanda partiförening 

Kasper Bågmark, Örgryte-Härlanda partiförening 
Anders Meuller, Örgryte-Härlanda partiförening 

Anders Ström, Örgryte-Härlanda partiförening 

 

Distriktsstyrelsens motionssvar  V9 
Den information distriktsstyrelsen har fått från partikansliet är att det tyvärr inte kommer arrangeras 
någon nationell facklig rikskonferens under verksamhetsåret. 

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen 
att avslå motionen 

 


