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Distriktsstyrelsens fokus under året blir valet i september och att stödja partiföreningarna i 1 
deras arbete för att kunna bedriva en slagkraftig och framgångsrik valrörelse. Detta i 2 
kombination med det fortsatta organisatoriska arbetet i distriktet samt studieverksamhet. 3 
Distriktsstyrelsen ska också verka för ett ökat och stärkt intresse för Vänsterpartiets politik med 4 
ambitionen att medlemsantalet ska växa och fler medlemmar ska vara aktiva i olika delar av 5 
politiken.  6 
Distriktsstyrelsen mål är en ideologisk och bred valrörelse där vi tydliggör Vänsterpartiets 7 
politik. Att fortsätta stärka samarbetet med andra krafter, till exempel det lokala föreningslivet 8 
och fackföreningar.  9 
Distriktsstyrelsen ska också verka för ett ökat samarbete med andra partidistrikt och med 10 
representantskapet i Västra Götaland. Distriktsstyrelsen ska vidare samverka med 11 
Vänsterpartiet Västra Götaland kring gemensamma politiska frågor. Ett utvidgat samarbete 12 
med Ung Vänster i Göteborg och Bohuslän och Ung Vänster Älvsborg är en fortsatt prioriterad 13 
fråga under året. 14 
 15 
 16 
ORGANISATION, EKONOMI OCH STÖD TILL PARTIFÖRENINGARNA 17 
 18 
Distriktsstyrelsen 19 
 20 
I distriktsstyrelsens ansvar ligger att anordna studiearrangemang, ombesörja administrativa rutiner, 21 
förmedling av central information till partiföreningarna, rådgivning kring stadgerelaterade frågor samt 22 
medverkan vid arrangemang. 23 
Varje partiförening ska få besök av någon distriktsstyrelseledamot åtminstone en gång om året. 24 
Distriktsstyrelsen ska skicka företrädare till centrala distriktsträffar. 25 
Distriktsstyrelsen ska ha en kick-off efter sommaren med en halvårsuppföljning av 26 
verksamhetsplanens mål, samt ett längre uppstartsmöte i mars och januari. 27 
Distriktsstyrelsens samtliga ledamöter ska ha ett ansvarsområde utöver sitt styrelseuppdrag. 28 
Internfeministiskt ansvarig samt studieansvarig ska finnas som ansvarsområden, i övrigt beslutar 29 
distriktsstyrelsen om ansvarsområden och dess innehåll, vid första ordinarie möte verksamhetsåret 30 
2018.  31 
 32 
Distriktspersonal 33 
 34 
Distriktsstyrelsen ska under året fortsatt utveckla formerna för arbetsledning och kanslitjänstgöring, 35 
distriktsstyrelsen utser inom sig ansvarig för detta. 36 
 37 
Ekonomi 38 
 39 
Den största delen av distriktets tilldelning kommer från så kallat informationsstöd som delas ut via 40 
Representantskapet i Västra Götaland. Därtill kommer en mindre del inkomster från medlemsavgifter 41 
och partiskatt.  42 
Under 2018 får distriktet ett extra stöd från Representantskapet i första hand ska detta gå till att främja 43 
det regionala valet. 44 
Distriktets budget innehåller en särskild budgetpost, där partiföreningar har möjlighet att söka pengar 45 
för arrangemang. 46 
Distriktet begär, i linje med kongressbeslut gällande parlamentariker på nationell och EU-nivå, in 47 
partiskatt av de med parlamentariska uppdrag i regionen.  48 
Distriktet begär in ett kanslistöd från partiföreningarna med ekonomiskt utjämnande effekt.  49 



 Vänsterpartiet Väst 

 

2 (3) 

 

Distriktet verkställer utdelning av ekonomiskt stöd till partiföreningarna efter särskild 50 
fördelningsmodell. 51 
 52 
Medlemsutveckling och medlemsvård 53 
 54 
Distriktsstyrelsen skall verka för att nya medlemmar välkomnas snarast av lokal partiförening. 55 
Distriktsstyrelsen ska möta det generella behov som finns av ökad medlemsvård i partiföreningarna. 56 
Distriktsstyrelsen ska tillse att varje partiförening har en medlemsregisteransvarig och att denna har 57 
relevant kunskap i hanteringen medlemsregister och medlemsvårdande rutiner i partiföreningarna. 58 
Distriktsstyrelsen ska under våren ta fram en studieplan för att engagera nytillkomna medlemmar i 59 
partiet. 60 
 61 
VAL 2018 62 
 63 
Distriktsstyrelsen har det yttersta ansvaret att planera och samordna valrörelsen i distriktet.  64 
Distriktsstyrelsen ska anordna valstudier för partiföreningsstyrelser och medlemmar. 65 
Distriktsstyrelsen ska vara behjälplig i att samtliga valarbetare får relevant kunskap kring den på 66 
kongressen antagna valplattformen liksom den av mellan Representantskapet och distrikten i Västra 67 
Götalandsregionen framtagna valplattformen för det regionala valet. 68 
Distriktsstyrelsen ska tillse att partiföreningsstyrelserna får korrekt kunskap kring säkerhet i 69 
valrörelsen genom det centrala dokumentet ”Säkerhet i valrörelsen”. 70 
Distriktsstyrelsen ska arrangera minst fyra ordförande- och/eller styrelseträffar under året, varav minst 71 
tre inför valrörelsen.  72 
I eftervalsperioden ska en distriktsträff kort efter valet vara startpunkten för distriktsstyrelsen arbete att 73 
under resten av verksamhetsåret stötta partiföreningarna, både i det parlamentariska och i 74 
partiföreningsarbetet, med till exempel nytt politiskt styre och med nya medlemmar. 75 

 76 
 77 
INFORMATION 78 
 79 
Övergripande. 80 
 81 
Distriktsstyrelsen ska arbeta med ta fram en kommunikationsplan och påbörja arbetet efter denna.  82 
Distriktsstyrelsen ska tillse att samtliga partiföreningar har en öppen Facebooksida och en person i 83 
respektive styrelse som är ansvarig för att denna uppdateras med relevant information. 84 
Distriktsstyrelsen ska tillse att den ansvarige samt minst ordförande ur resten av styrelsen har kunskap 85 
om det centrala dokumentet ”Sociala medier”. 86 

 87 
Extern information 88 
 89 
Hemsidan uppdateras med väsentliga nyheter, men innehåller i övrigt relevant statisk information 90 
såsom kontaktuppgifter och beskrivning av distriktets organisation och annan information av vikt. 91 
Facebook uppdateras med artiklar, länkar, kampanjer, evenemang med mera och innehåller aktuell 92 
information.  93 
 94 
Intern information 95 
 96 
Distriktet informerar i övrigt via e-post, vilket ställer krav på att medlemsregistret hålls uppdaterat.  97 

 98 
 99 

 100 
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VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2018 101 
 102 
8 mars  103 
1 maj 104 
2 juli, Vänsterpartiets dag i Almedalen 105 
18 augusti, gemensam valupptakt i hela landet 106 
23 augusti, gemensam kampanjdag när förtidsröstningen börjar (Jonas Sjöstedt frågas ut i SVT) 107 
26 augusti, Jonas Sjöstedts sommartal i Umeå 108 
1 september, gemensam röd lördag 109 
8 september, gemensam röd lördag 110 
9 september, allmän valdag 111 
 112 
Distriktet behöver i övrigt få information om lokala arrangemang från partiföreningarna och sprider 113 
sedan informationen externt och till övriga partiföreningar. 114 
 115 
STUDIER 116 
 117 
Valskolan (centralt arrangemang) 118 
Valstudier inför valrörelsen (partiets valplattform m.m.) 119 
Grayson Lockner – kampanjledare för Bernie Sanders kampanj i fem delstater 120 
Medlemsvård  121 
Medlemsregisterhantering  122 
Distriktsträff  123 
 124 
INTERNFEMINISTISKT ARBETE 125 
 126 
Distriktsstyrelsen skall ha separatistiska förträffar vid större sammankomster. 127 
Distriktsstyrelsen skall inom sig utse en Internfeministisk ansvarig till partiets centrala kvinnonätverk. 128 
Distriktsstyrelsen ska stötta partiföreningarna i arbetet med internfeminism och stärkt mötesteknik. 129 
 130 
AVSLUTNING 131 
 132 
Under 2018 har vi siktet inställt på valet. Vi ska tillsammans arbeta, diskutera med väljare och 133 
varandra för att gör valet framgångsrikt för Vänsterpartiet och flytta fram våra positioner inom alla 134 
parlamentariska organ och stärka upp vårt utomparlamentariska arbete. 135 
Vi ska välkomna nya medlemmar, och få dem att känna sig väl bemötta och viktiga för partiet, både 136 
under valåret och i fortsatt övrig verksamhet. 137 
För att kunna göra detta behöver vi ta hjälp av varandra, distriktsstyrelse och partiföreningar emellan. 138 
Ingen organisation är starkare än sina medlemmar och för att vara starka behöver vi ha gemensamma 139 
mål, likväl som förståelse och respekt för varandra. Vi kommer att i denna, distriktets första valrörelse, 140 
både att höras och synas – och tillsammans bygger vi ett fortsatt starkt distrikt med gott kamratskap 141 
och fina framgångar i parlamentariska församlingar och i den utomparlamentariska verksamheten. 142 


