
Skövde 2019-04-26

Nyhetsbrev
från Vänsterpartiet Skövde

Här kommer årets tredje nyhetsbrev från Vänsterpartiet Skövde. I det kan du läsa om 
vad som hänt mellan 6/3 och 24/4 2019 och vad som kommer att hända under resten 
av våren 2019.

Du är välkommen att vara med på mötena och de andra aktiviteterna! Kom gärna med 
förslag på annat du tycker att Vänsterpartiet Skövde borde göra!

VALKAMPANJ INFÖR EU-VALET

26/5 är det val till Europaparlamentet.  Förtidsröstningen börjar 8/5.

Vi behöver valarbetare! Bland annat ska detta göras:

 Ø  Sätta upp och ta ner valaffischer
 Ø  Bemanna valstuga 17-25 maj

Hör av dig till mats.kristiansson.v@gmail.com om du vill hjälpa till.

Mer info om valet till Europaparlamentet finns här: Malin Björk toppar Vänsterpartiets 
lista till EU-valet. Och här: Vänsterpartiets EU-valplattform antagen.

MARS 2019

Studiecirkel
6/3 träffades vi för andra gången för att lära oss mer om att skriva motioner. Närmare 
bestämt diskuterade vi förslag till motioner som deltagarna skrivit (vikariepool 
för skolan, bättre halkbekämpning, gratis kollektivtrafik från 65 år och 6 timmars 
arbetsdag). Vi diskuterade också ett förslag till motion från MP om lokala mål för 
koldioxidutsläpp i Skövde och en redan inlämnad motion om trelärarsystem, som för 
övrigt kan läsas här: Trelärarsystem.

Internationella kvinnodagen
8/3 var vi med på manifestationen på Internationella kvinnodagen på Kulturhustorget.
En artikel och några bilder finns här: 8 mars.

Röd lördag
16/3 var det Röd lördag på Hertig Johans torg. Vi delade ut VätterVänsterns valtidning 
från i höstas.
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Medlems- och styrelsemöte
19/3 var det medlems- och styrelsemöte. Vi pratade mycket om den kommande 
valkampanjen inför valet till Europaparlamentet, men det blev också bland annat en 
längre rapport om kommunalpolitiken.

Earth Hour-manifestation
30/3 var det Earth Hour-manifestation på Kulturhustorget i Skövde. Det hölls tal, 
spelades musik och bjöds på soppa. Vänsterpartiet Skaraborg arrangerade i samarbete 
med Naturskyddsföreningen, Miljöpartiet Skövde, VätterVänstern, Partiet Vändpunkt, 
Klimataktion, F! och Aktion Rädda Vättern.

APRIL 2019

Studiecirkel
4/4 träffades vi för tredje och sista gången för att lära oss mer om att skriva motioner.

Föreläsning om EU
16/4 var det föreläsning om EU. Anna Fransson (till höger), 
samhällskunskapslärare med speciellt intresse för EU, 
berättade om EU i allmänhet och Europaparlamentet i 
synnerhet. Hon svarade också på frågor.

Medlems- och styrelsemöte
24/4 var det medlems- och styrelsemöte. Vi pratade framför allt om 1 maj och 
valkampanjen inför valet till Europaparlamentet.

KOMMANDE AKTIVITETER

Kalender
Mer info om kommande aktiviteter finns i kalendern. Där finns inte minst info om tider 
och platser, som jag oftast valt att inte ta med i nyhetsbrevet. Kalendern uppdateras 
ibland med mer info och fler aktiviteter. Kalendern finns här: Kalender Skövde.

1 maj
Samling vid Helenaskolan kl. 13:00. Det blir tal av Jessica Thunander (riksdagsledamot), 
Eva Olofsson (regionråd) och Lovisa Karlsvärd (Ung Vänster). Du kommer väl!

Budgetmöte
6/5 är det möte om budget för Skövde kommun med kommunens tjänsteperson.

Webbmöte
8/5 är det webbmöte med Jonas Sjöstedt, som kommer att tala om valet till 
Europaparlamentet.
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Röd lördag
11/5 är det Röd lördag på Hertig Johans torg.

Medlems- och styrelsemöte
16/5 är det medlems- och styrelsemöte.

Valkampanj inför valet till Europaparlamentet
17-25/5 kommer vi att ha valstuga i form av ett tält i Skövde centrum de tider vi kan 
bemanna det.

Val till Europaparlamentet
26/5 är det val till Europaparlamentet. Glöm inte att gå och rösta!

SKÖVDE KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN

Skövde kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. De kan också 
ses på Öppna Kanalen Skövde. 2019 års sammanträden äger rum dessa datum:

 Ø  Måndag 29 april
 Ø  Måndag 20 maj
 Ø  Onsdag 17 juni
 Ø  Tisdag 24 september
 Ø  Tisdag 15 oktober
 Ø  Tisdag 29 oktober
 Ø  Tisdag 26 november
 Ø  Tisdag 10 december

Mer information finns här: Skövde kommunfullmäktiges sammanträden.

ÅTERKOPPLING

Har du frågor om eller synpunkter på Vänsterpartiet Skövde? Vill du ha med 
något speciellt i nästa nyhetsbrev? Har du förslag, till exempel på motioner till 
kommunfullmäktige eller hur vi kan utveckla Röd lördag? Ta kontakt med:

Mats Kristiansson, ordförande: mats.kristiansson.v@gmail.com
Annika Holmén, medlemsansvarig: Annika.holmen@gmail.com

PS: Gamla nyhetsbrev finns här: Nyhetsbrev.
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