Skövde 2018-02-01

Nyhetsbrev

från Vänsterpartiet Skövde
Här kommer årets första nyhetsbrev från Vänsterpartiet Skövde. I det kan du framför allt läsa om
kommande aktiviteter under våren. Du är välkommen att vara med! Kom gärna med förslag på
annat du tycker att Vänsterpartiet Skövde borde göra!
Enkät
Ganska nyligen skickade vi ut en enkät till alla medlemmar i Vänsterpartiet Skövde. Den
övergripande frågan är: Vad kan och vill du göra i valet 2018? Vi hoppas att de allra flesta
svarar! Det skulle hjälpa oss i styrelsen mycket när vi planerar valkampanjen. Enkäten finns här:
Vänsterpartiet Skövde frågar.
Kongress
9-11/2 hålls Vänsterpartiets kongress i Karlstad. Fokus kommer att ligga på valplattformen. Temat
för valplattformen är jämlikhet: att skapa en ekonomi för alla, inte bara för de rika. Läs mer här:
Valet 2018 handlar om ett Sverige för alla eller bara för de rikaste. Sveriges Television sänder från
kongressen:
Fredag 9/2
Kl. 12:30 - 17:15 i SVT2
Lördag 10/2
Kl. 8:45 - 12:00 i SVT2
Kl. 13:00 - 17:40 i SVT2
Söndag 11/2
Kl. 8:45 - 10:00 i SVT2
Kl. 10:00 - 10:45 i SVT1
Kl. 10:45 - 12:00 i SVT2
Kl. 13:00 - 15:15 i SVT2
Medlems- och styrelsemöten
15/2, 19/3, 18/4 och 24/5 är det medlems- och styrelsemöte. Du är välkommen att vara med! Du
behöver varken ha förkunskaper eller ta på dig arbetsuppgifter. Du behöver inte ens säga något om
du inte vill. Det går alldeles utmärkt att bara sitta och lyssna. Inbjudan kommer någon vecka innan
varje medlems- och styrelsemöte. Vi bjuder på fika.
Studiecirkel om partiprogrammat
22/2 träffas vi för femte och sista gången för att diskutera partiprogrammat och reda ut sådant
som är svårt att förstå. Du är välkommen att vara med även om du inte varit med på de tidigare
träffarna! Några förkunskaper behövs inte. Studiehandledningen kan läsas och hämtas som pdf-fil
här: Studiecirkel om Vänsterpartiets partiprogram. Inbjudan kommer någon vecka innan träffen. Vi
bjuder på fika. Den här gången blir det bland annat vegetarisk smörgåstårta.

Distriktsårskonferens
24/2 är det distriktsårskonferens (DÅK) på Axevalla Folkhögskola. Skövde partiförening skickar fem
ombud. En kort rapport från DÅK:en kommer i nästa nyhetsbrev.
Internationella kvinnodagen
8/3 är det Internationella kvinnodagen. Distriktet satsar i år sina resurser på firandet i Lidköping.
Hör av dig om du vill följa med dit. Vi ordnar med transport.

Från manifestationen på Hertig Johans torg 8/3 2017.
Webbmöte med Jonas Sjöstedt
13/3 är det möte med direktsändning via webben med Jonas Sjöstedt. Han kommer att tala om
årets valrörelse. Det kommer att finnas möjlighet att chatta under sändningen. Missa inte denna
möjlighet till direktkontakt med vår partiledare!
Årsmöte
25/3 är det årsmöte. Inbjudan med mer info kommer.
Workshop med Grayson Lookner
3/4 är det workshop med Grayson Lookner, som var Bernie Sanders kampanjorganisatör i fem
delstater vid det amerikanska primärvalet 2016. Fokus ligger på hur man talar med och övertygar
väljare. Grayson är kunnig på sitt sakområde, humoristisk och medryckande att lyssna på. Är du
medlem, sympatisör eller bara allmänt intresserad av politik? Missa inte detta!
Kalender
Påminner till sist om att vår kalender med info om kommande aktiviteter, inte minst tider och
platser, finns här: Kalender Skövde.
Vill du veta mer om Vänsterpartiet Skövde? Har du frågor eller synpunkter? Vill du vara med i
styrelsen? Ta kontakt med:
Rickard Ornblad, ordförande: rickard.ornblad@live.se, 0790 – 74 50 45
Mats Kristiansson, medlemsansvarig: mats.kristiansson.skovde@gmail.com

