
Härmed kallas partiföreningar och medlemmar i Vänsterpartiet
Göteborg till Valkonferens den 6 mars 2022. Information om plats
kommer!

I denna kallelse finner du information om valkonferensen samt
distriktsstyrelsens förslag på dag- och arbetsordning.

Denna kallelse går endast ut med e-post (de medlemmar som inte har
en e-post registrerad i medlemsregistret får kallelse i brevlådan).
Skulle du behöva ha dina handlingar i pappersform senare kan du få
hjälp med det av expeditionen.

Vad är en valkonferens? 
Under valkonferensen kommer vi att fastställa listorna för
riksdagsvalet, regionfullmäktige och kommunfullmäktige i Göteborg.
Det är alltså här vi fattar beslut om vilka från Göteborg som vi vill ska
sitta i riksdagen eller i kommunfullmäktige!

Under valkonferensen kommer vi också att anta ett kommunalpolitiskt
program - helt enkelt vilka politiska frågor som vi ska driva i kommunen
under kommande valperiod. Det här handlar alltså inte bara om vilka vi
vill ska väljas utan vilka frågor vi vill att Vänsterpartiet Göteborg ska
driva i kommunen de kommande åren. 

Dags för

valkonferens!

Vilka har närvaro-, röst-, förslags- och yttranderätt?
Alla medlemmar i distriktet har närvarorätt i mån av plats, det vill
säga rätt att vara närvarande på konferensen, men det är bara
ombud som har yttrande-, förslags- och rösträtt. Ombuden utses
av partiföreningarna, på ett medlemsmöte där man gemensamt
beslutar om vilka som representerar partiföreningen. 

Det innebär att för att få vara med och diskutera och fatta beslut
måste du bli vald till ombud av din partiförening. För att vara
åhörare behöver du anmäla dig i förväg för att vi ska veta hur
många som kommer och om det finns plats. Vi kommer öppna upp
för anmälan av åhörare den 12 februari. Sista dagen att anmäla sig
är 30 februari. 

Kallelse till

Valkonferens
6 mars 2022



Valda ombud har yttrande-, förslags- och rösträtt. Utöver ombuden har
distriktsstyrelsens ledamöter, partistyrelseledamöter tillhörande distriktet,
distriktets riksdagsledamöter, landstingsfullmäktigegruppens ledamöter,
kommunfullmäktigegruppen samt av partistyrelsen utsedda representanter
yttrande- och förslagsrätt i samtliga frågor. Distriktets funktionärer har yttranderätt
i samtliga frågor.

Val av ombud
Partiföreningar väljer ombud till valkonferensen oftast på ett särskilt möte eller i
samband med föreningens årsmöte. Alla medlemmar kan ställa upp och bli valda till
ombud för sin partiförening. Om du vill ställa upp som ombud behöver du alltså bli
vald av din partiförening. Kontakta din förenings valberedning för att meddela att du
vill ställa upp.

Ombud fördelas mellan partiföreningarna i proportion till medlemsantalet.
Distriktsstyrelsen har beslutat att delningstalet för distriktet inför valkonferensen är
35, vilket innebär att 1 ombud representerar 35 medlmmar.

Angered: 3 ombud

Backa: 5 ombud 

Biskopsgården-Torslanda: 4 ombud

Centrum: 12 ombud

Frölunda: 13 ombud

Kommunalvänstern: 1 ombud

Kortedala-Gamlestan-Bergsjön: 9 ombud

Linné: 9 ombud

Lundby: 11 ombud

Majorna: 19 ombud

Örgryte-Härlanda: 12 ombud

Kom ihåg att du alltid kan höra
av dig till expeditionen på
goteborg@vansterpartiet.se
eller på 031-85 67 60.

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDYpNrUsyjNgtFI1qDAxM0lLMzYxNDO2MDRJMba0MqhISzIwsTA0Tk02MUoxN7U08JIsO7wkr7gktaggsagkM7VEIf3wtpLUpPyidACdnhnW&q=v%C3%A4nsterpartiet+g%C3%B6teborg&rlz=1C1CHZN_svSE965SE965&oq=v%C3%A4nster&aqs=chrome.1.69i57j46i39i175i199j69i59j35i39j0i433i512j69i60j69i61j69i60.2612j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


Nomineringar till distriktsårskonferensen
Alla medlemmar och medlemsmöten i partiföreningarna i distriktet kan nominera till
de olika uppdragen som väljs på distriktsårskonferensen. Man har rätt att nominera
ända fram tills konferensen börjar, men för att valberedningen ska hinna bearbeta
nomineringarna är ett förhandsnomineringsstopp satt till den 15/1.

Valkonferensen utser våra listor på personer och i vilken ordning vi tycker att de ska
bli valda i valet till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. 

Nomineringar skickas till valberedningen: 
valberedningen.goteborg@vansterpartiet.se

När du nominerar någon till ett uppdrag är det viktigt att du tillfrågar personen innan
du nominerar så att du vet att personen vill bli nominerad till uppdraget.

Vi vill ha följande uppgifter till nomineringarna:
1. Namn och stadsdel på den som nomineras.
2. Vilket val nomineringen avser.
3. Kort motivering.
4. Vilket slag av nominering det är; från enskild
medlem eller partiföreningens styrelse
eller medlemsmöte.
5. Namn på den person eller partiförening
som nominerar.

Exempel på nominering:
1.Lara Croft Vänsterpartiet Angered
2. Nomineras till kommunfullmäktige
3. Lara har bevisat att hon klarar sig ur de mest snåriga situationer. Något vi tror är
en viktig egenskap för en ordförande
4. Nomineringen antagen av Vänsterpartiet Frölundas medlemsmöte 220110
5. Vänsterpartiet Frölunda

Internfeminism vid nomineringar
Enligt Vänsterpartiets stadgar §21 skall kvinnor vara representerade i valda organ
och på förtroendeposter med minst 50% om inte synnerliga skäl förhindrar detta. I
de fall där suppleanter förekommer ska såväl antalet ordinarie ledamöter som
styrelsen som helhet bestå av minst 50% kvinnor.
Detta förutsätter att medlemmar och partiföreningar som nominerar tar ett
internfeministiskt ansvar. Därför bör §21 uppfyllas redan under
nomineringsprocessen. Var noga med att nominera minst 50% kvinnor i val där det
finns fler än en plats att tillsätta.

mailto:valberedningen.goteborg@vansterpartiet.se


§1 Valkonferensens öppnande 

§2 Valkonferensens behöriga
utlysande 

§3 Fastställande av röstlängden 

§4 Könsseparata träffar 

§5 Mötestekniska val 

a) Val av mötesordförande 
b) Val av mötessekreterare 
c) Val av justerare 
d) Val av rösträknare 
e) Val av tidtagare 

§6 Antagande av dag- och
arbetsordning 

§7 Fastställande av nomineringsstopp 

§8 Motionsbehandling och antagande
av Kommunalpolitiskt program 2023–
2026 

§9 Fastställande av vallistor 

a) Lista till riksdagsvalet 
b) Lista till regionfullmäktigevalet 
c) Lista till kommunfullmäktigevalet 

§10 Valkonferensens avslutande 

Distriktsstyrelsens förlag till 

Dag- och arbetsordning
Söndag 6 mars 2022  

09:30 – 10:00 (30 min)
Incheckning och fika  

10:00 – 11:30 (1,5 h) 
Inledande punkter §1-7  

11:30 – 13:00 (1,5 h)
Kommunalpolitiskt program §8 

13:00 – 14:00 (1 h) 
Lunch 

14:00 – 16:00 (2 h) 
Kommunalpolitiskt program §8
fortsättning 

16:00 – 16:15 (15 min) 
Fika
 
16:15 – 18:15 (2 h) 
Fastställande av vallistor §9 

18:15 – 18:30 (15 min)
Avslutning §10 

18:30 – 19:00 (30 min) 
Reservtid


