
 

 

 

 

 

Extra distriktsårskonferens 
29 september 2018  
Vänsterpartiet Väst  

 

Dags att nominera till ordförande och fyllnadsval!  

Den senaste tiden i vårt distriktet har varit turbulent, inte bara med allt positivt valarbete, utan 
också för att vi plötsligt blev ställda utan både ordförande, vice ordförande och ytterligare en 
ledamot. Pia avgick med omedelbar verkan på egen begäran i mejl 31 juli utifrån en upplevel- 
se ”att det inte längre finns något förtroende”. 

Valberedningen sammankallade ett extra DS den 2 augusti utifrån den uppkomna situationen. 
DS beslutade att utse Anette Holgersson, Lerum till ny vice ordförande, att Hamza Demir 
förutsätts återinträda i tjänst den 1 november då tjänstledigheten upphör och att utlysa en 

 

Extra distriktsårskonferens 29 september 2018 

Den extra årskonferensen ska besluta om DS storlek och förrätta fyllnadsval till de lediga 
platserna. Vi kommer att föreslå en utökning av platser i distriktet så att helst samtliga par- 
tiföreningar är representerade. DS idag: Vice ordförande: Anette Holgersson Lerum, Kassör: 
Anita Forsberg Lerum, Marie Lindqvist Mölndal och Peter Spjuth Lilla Edet. 

Alltför många kommuner saknas i dagsläget: Ale, Alingsås, Härryda, Kungälv, Partille, 
Stenungsund, Tjörn och Öckerö. 

Till det extra årsmötet ber valberedningen om att få in nomineringar på lämpliga o intresse- 
rade kandidater till distriktsordförande och lediga platser i distriktsstyrelsen. Partiförenings 
styrelse, medlemsmöte och årsmöte samt enskild medlem i distriktet har rätt att nominera. 

Det bör framgå av nomineringen att föreslagen kandidat är tillfrågad och också har tackat ja. 
Nomineringen, som ska vara skriftlig och helst per E-post, ska innehålla namn, ålder, partiför- 
ening och kontaktuppgifter till den nominerade (telnr. och mailadress), yrkeserfarenhet och 
förtroendeuppdrag, fackliga uppdrag samt övrigt av betydelse. 

Sista dag för förhandsnominering är söndag den 16 september 2018 



Samtliga nomineringar och presentationer ska mejlas till lena.jagers@bladini.se 

Vill du använda posten är adressen: Christer Pålsson, Östergårdsv. 8, 446 40 
Skepplanda 

Det ser ju ut att gå fint inför valet och vi är många som ger järnet nu i slutspurten. Frågan om 
hur vårt distrikt ska ta vara på ett ökat förtroende från väljarna ska mötas med engagemang 
för våra gemensamma frågor. Partiföreningarna behövs i DS, diskutera hemmavid vem som 
kan gå in och representera er ort i DS. Välkomna in med era nomineringar! 

För valberedningen Vänsterpartiet Väst,  

Christer Pålsson 
Tel 0703-374099 

 Lena Jagers Bladini  
Tel 0736-259259 


