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Nyhetsbrev
från Vänsterpartiet Skövde

Här kommer årets femte nyhetsbrev från Vänsterpartiet Skövde. I det kan du läsa 
om vad som hänt mellan 28/8 och 28/9 2019 samt vad som kommer att hända under 
resten av hösten 2019 och i viss mån våren 2020.

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!

Nytt partiprogram
Ett nytt partiprogram kommer att antas av kongressen 21-24/5 2020. Det finns ett 
remissförslag som man kan lämna synpunkter på till och med 14/10 2019.

12/10 2020 är det en samling på Axevalla Folkhögskola med genomgång av 
remissförslaget. Mejla synpunkter du har till mats.kristiansson.v@gmail.com, så tar jag 
med dem. Eller kom allra helst dit själv!

Fler datum: 21/12 2019 kommer det slutgiltiga förslaget till nytt partiprogram. 21/2 
2020 är det motionsstopp.

Medlemsavgift
Du har väl betalt medlemsavgiften? Om inte, gör det! Vänsterpartiet Skövde betalar 
medlemsavgiften första året man är medlem.

AUGUSTI 2019

Medlems- och styrelsemöte
22/8 var det medlems- och styrelsemöte med bland annat beslut om datum för 
höstens medlems- och styrelsemöten och röda lördagar samt att ha studiecirkel 
om Vänsterpartiets organisation under hösten och om kommun- landstings- och 
riksdagspolitik under våren. Dessutom blev det i vanlig ordning en stunds informell 
diskussion efter mötet.

SEPTEMBER 2019

Röd lördag
7/9 var det Röd lördag på Hertig Johans torg med utdelning av flygblad om bättre och 
billigare kollektivtrafik och samtal med intresserade.

Medlems- och styrelsemöte
16/9 var det medlems- och styrelsemöte med bland annat diskussion om remissför-
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slaget till nytt partiprogram och rapporter från kommunfullmäktige, nämnder och 
Skaraborgsdagen i Axvall.

Manifestation med Fridays for future
27/9 var det manifestation med Fridays for future vid Skövde stadshus. Vänster-
partister från Skövde och övriga Skaraborg samt en massa andra människor var med. 
Totalt deltog uppskattningsvis mellan 50 och 100 personer.

Skövde Pride
26-28/9 var det pridefestival i Skövde. Vänsterpartiet Skaraborg hade under lördagen 
ett tält och bjöd i samarbete med Ung Vänster Skaraborg på kaffe, te och kakor. 
Dessutom var vi med i paraden.

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.

Medlems- och styrelsemöten
22/10 och 20/11  är det medlems- och styrelsemöte.

Röd lördag
5/10 och 9/11 är det Röd lördag med flygbladsutdelning på Hertig Johans torg.

Studiecirkel
7/10, 12/11 och 11/12 är det studiecirkel om Vänsterpartiets organisation. 9/1, 10/2 och 
10/3 är det studiecirkel om kommunal-, landstings- och riksdagspolitik.

Kväll på restaurang 
5/12 träffas vi på en restaurang för att äta och umgås.

SKÖVDE KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN

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

 Ø  Måndag 30 september
 Ø  Torsdag 31 oktober
 Ø Måndag 25 november
 Ø  Måndag 9 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 kommunfull-
mäktige 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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