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Nyhetsbrev
från Vänsterpartiet Skövde

Här kommer årets första nyhetsbrev från Vänsterpartiet Skövde. I det kan du läsa om 
vad som hänt mellan 5/12 2019 och 17/2 2020 samt vad som kommer att hända under 
resten av 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!

Ny företrädare i Kultur- och fritidsnämnden
Sedan 31/1 2020 är Mats Kristiansson ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden för 
Vänsterpartiet.

Nytt partiprogram
Ett nytt partiprogram kommer att antas av kongressen 21-24/5 2020. Program-
kommissionens förslag kan hämtas här: Förslag till nytt partiprogram. Det är 
motionsstopp 21/2 2020.

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

DECEMBER 2019

Kväll på restaurang 
5/12 träffades vi på Riviera och åt och diskuterade sådant som kändes angeläget.

Vinterkalaset i Ryd centrum
7/12 var vi med på Vinterkalaset i Ryds 
Centrum. Vi serverade drygt 80 muggar 
dryck (kaffe, te och glögg). Dessutom bjöd 
vi på hembakt julig kaka och pratade politik 
med intresserade.

https://www.vansterpartiet.se/forslag-till-nytt-partiprogram/


JANUARI 2020

Styrelsemöte
9/1 var det styrelsemöte. Bland annat beslutades att framöver ha ambitionen att ta alla 
beslut på styrelsemöten och ha andra aktiviteter på medlemsmöten, exempelvis ett 
tema eller en inbjuden gäst.

Webbmöte och medlemsmöte
15/1 var det webbmöte med Jonas Sjöstedt och Hanna Cederin, sammankallande 
i programkommissionen, som pratade om partistyrelsens respektive program-
kommissionens förslag inför kongressen. Vi fick också veta att Jonas Sjöstedt slutar 
som partiledare efter kongressen.

Efter webbmötet var det medlemsmöte. Bland annat planerades årsmötet och vårens 
övriga aktiviteter samt valdes ombud till distriktsårskonferensen (DÅK:en).

FEBRUARI 2020

Styrelsemöte
10/2 var det styrelsemöte. Bland annat beslutades att temat för medlemsmötet 22/4 
blir en film om Vättern med efterföljande diskussion.

Medlemsmöte
17/2 var det medlemsmöte med besök av integrationssamordnaren Charlotta Brink.
Hon informerade om vad det innebär att vara språkvän, närmare bestämt detta:

Till Sverige och Skövde kommer människor på flykt från hela världen. Att bli 
språkvän är ett sätt att vara aktiv i integrationen. Vad du bidrar med är din tid 
och ditt engagemang.

I mötet med en nyanländ har du som är född i Sverige eller har bott här länge 
möjlighet att använda svenska språket och dina kunskaper om Sverige. Du 
kan förmedla sådant som vardagsliv och svenska koder genom att göra en 
frivilliginsats som språkvän.

För att bli språkvän behövs inga särskilda förkunskaper. Du behöver bara vara 
intresserad av att träffa människor från andra kulturer för ömsesidigt utbyte.

Mer information finns här: Berika ditt och andras liv – bli språkvän!. Där finns också en 
länk till en sida med ett formulär man kan fylla i och skicka om man vill bli språkvän.

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. Det kommer också 
inbjudan via mejl till alla möten och andra aktiviteter. Kalendern uppdateras ibland med 
mer info och fler aktiviteter. Kalendern finns här: Kalender Skövde.

https://skovde.se/socialt-stod/Flyktingmottagande-och-integration/sprakvan/
http://skovde.vansterpartiet.se/kalender_skovde/


Styrelsemöten
10/3 och 16/4 är det styrelsemöte. Även medlemmar som inte är med i styrelsen är 
välkomna.

Årsmöte
22/3 är det årsmöte.

Medlemsmöte
22/4 är det medlemsmöte med visning av en film om Vättern och efterföljande 
diskussion.

SKÖVDE KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN

Skövde kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. De kan också 
ses på Öppna Kanalen Skövde. Resten av 2020 års sammanträden äger rum dessa 
datum:

 Ø Måndag 30 mars
 Ø Måndag 27 april
 Ø Måndag 25 maj
 Ø Onsdag 15 juni
 Ø Måndag 28 september
 Ø Torsdag 26 oktober
 Ø Måndag 30 november
 Ø Måndag 14 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? Ta kontakt med:

Mats Kristiansson, ordförande: mats.kristiansson.v@gmail.com

PS: Gamla nyhetsbrev finns här: Nyhetsbrev.

http://skovde.vansterpartiet.se/skovde-kommunfullmaktiges-sammantraden/
mailto:mats.kristiansson.v@gmail.com
http://skovde.vansterpartiet.se/nyhetsbrev/

