
 Vänsterpartiet Väst 
 

 
Kallelse till valkonferens och distriktsårskonferens 2018! 

 
Valkonferens för Vänsterpartiet Väst  
Datum: lördag 24 februari  
Plats:  Nordiska Folkhögskolan i Kungälv (Snorresalen i Miklagård),  
Tid:  12.00 – 16.00 (med extratid till kl 17.30) 
 
Distriktsårskonferens för Vänsterpartiet Väst  
Datum: söndagen den 25 februari  
Plats:  Nordiska Folkhögskolan i Kungälv (Snorresalen i Miklagård),  
Tid:  09.30 – 16.00 (med extratid till kl 17.30). 
 
Valkonferens  
Valkonferensen, där vi ska fastställa listor för riksdags- och regionlistor 2018, startar kl 12.00. Det 
betyder att alla ombud och övriga deltagare själva arrangerar lunch, vi äter en matigare smörgås 
tillsammans vid eftermiddagsfikan. Eventuella åhörare betalar själva sin fika. Förhandlingarna 
planeras avslutas kl 16.00. 
Vid behov finns ytterligare tid fram till kl 17.00 
Om du på egen bekostnad vill sova över på Nordiska Folkhögskolan 24 – 25 februari går det bra. För 
ytterligare information om övernattning och middag på kvällen sen längst ner i denna kallelse. 
 
Distriktsårskonferens  
Distriktsårskonferensen, där vi ska välja distriktsordförande, distriktsstyrelse, revisorer och 
valberedning, startar med fika kl 9.30. själva förhandlingarna påbörjas kl 10.00 och beräknas hålla på 
till kl 17.00. 
Däremellan äter vi gemensam lunch och fikar på eftermiddagen. Eventuella åhörare betalar själva sin 
lunch och fika. 
Vid behov finns ytterligare tid fram till kl 17.30. 
Efter mötets avslutande föreslås en timmes konstituerande möte för nya distriktsstyrelsen.  
 
Ombud till distriktsårskonferens 
Partiföreningarna erhåller ett ombud för varje påbörjat 15-tal medlemmar. Antalet ombud fastställs 
vid räkning den 31 december och meddelas därefter snarast till partiföreningarna. 
Ledamot av distriktsstyrelsen kan ej väljas till ombud. Föreningar väljer sina ombud vid sitt årsmöte 
eller medlemsmöte.  
Den 22 januari är sista dag för att rapportera in ombud till val- och distriktsårskonferens till 
vast@vansterpartiet.se, då behöver vi även veta eventuella allergier, vegankost eller annan 
specialkost. 
 
Nomineringar  
För nomineringar till distriktsstyrelsen och revisorer: se brev från valberedningen ”Dags att 
nominera”. Dessa nomineringar skickas till lena.jagers@bladini.se, senast den 22 januari. 
För nomineringar till ny valberedning: se separat brev från distriktsstyrelsen. Dessa nomineringar ska 
skickas till vast@vansterpartiet.se senast den 22 januari. 
 
Motioner 
Förslag till verksamhetsplan samt budget för 2018 kommer att skickas ut från distriktsstyrelsen den 
20 december med möjlighet att motionera till och med den 12 januari. Motioner skickas till 
vast@vansterpartiet.se  
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Barnaktiviteter 
Distriktet arrangerar barnaktiviteter under val- och årskonferensen. Eftersom vi behöver planera 
aktiviteter och veta hur många barn det blir samt vilken ålder de har behöver vi ha din anmälan så 
snart som möjligt men senast fredag den 9 februari. Skicka in din anmälan till vast@vansterpartiet.se   
 
Åhörare 
Vill du komma som åhörare på val- och/eller distriktsårskonferens behöver du anmäla detta då det 
finns ett begränsat antal platser. Det är först till kvarn som gäller och anmälan ska ha inkommit till 
vast@vansterpartiet.se senast fredag den 9 februari. 
För åhörare gäller att man själv betalar sin fika och eventuella lunch. 
 
Kalendarium inför val- och distriktsårskonferens 
20 december Förslag till verksamhetsplan och budget 2018 skickas till medlemmarna 
12 januari  Sista datum för motioner till distriktsårskonferensen tillhanda distriktsstyrelsen 
14 januari  Motionssvar till partiföreningar och ombud, samt utskick av handlingar 
22 januari     Sista datum för anmälan av ombud till valkonferens och distriktsårskonferens  
22 januari Sista dag för förhandsnominering av distriktsstyrelse + revisorer och valberedning 

inför distriktsårskonferens 
14 februari  Konferenshandlingar sänds till partiföreningar och ombud  
24 februari     Valkonferens 
25 februari  Distriktsårskonferens 
 
Distriktets valberedning: 

Janne Gustafsson, (sammankallande) jannemowgli@hotmail.com, 0702-64 27 95 
Lena Jagers Bladini,   lena.jagers@bladini.se, 0736-25 92 59 
Christer Pålsson,    christer.palsson@vansterpartiet.se, 0703-37 40 99   
 
 
 
Med kamratliga hälsningar 
 
Distriktsstyrelsen 11 december 2017, genom 
Pia Jacobsen 
___________ 
Pia Jacobsen 
ordförande Vänsterpartiet Väst 
0760-293640 
pia.jacobsen@vansterpartiet.se  
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Övernattning på Nordiska Folkhögskolan 
 
Om du önskar övernattning så är det Nordiskas B&B-priser som gäller: 
550 kr/enkelrum utan dusch/toalett på rummet,  
650 kr/enkelrum med dusch/toalett,  
850 kr/ dubbelrum med dusch/toalett.  
 
Detta, samt middag på kvällen, kan du boka genom att gå in på Nordiskas hemsida och boka dig 
online, http://nordiska.fhsk.se/konferens-bnb/bed-breakfast/  
alternativt ringer och bokar 0303-20 62 23 
 
Observera – du får själv stå för kostnaderna för eventuell övernattning och middag. 
 
www.nordiska.fhsk.se 
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