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Nyhetsbrev
från Vänsterpartiet Skövde

Här kommer årets fjärde nyhetsbrev från Vänsterpartiet Skövde. I det kan du läsa om 
medlemsmötet 26/8 2020 och höstens aktiviteter.

Medlemsavgift

Du har väl betalt medlemsavgiften? Om inte, gör det! Vänsterpartiet Skövde betalar 
medlemsavgiften första året man är medlem. Kontakta kassören på Annika.holmen@
gmail.com.

AUGUSTI 2020

Medlemsmöte

26/8 var det medlemsmöte med bland annat det här innehållet:

Ø	Beslut om att ordna ett studiebesök på reningsverket.
Ø	Beslut om att årets årsmöte skjuts fram till våren 2021.
Ø	Beslut om att nominera Elizabeth Fierro Fredriksson till ny ersättare i vård- och
 omsorgsnämnden.
Ø	Förslag om att lämna in två motioner: en om naturreservat i Skultorp och en om
 att utveckla Mörkebäcken.
Ø	Information om Skaraborgsdagen på Axevalla Folkhögskola 10/10, då temat blir
 Coronateserna av Rasmus Landström halva dagen och ett regionalt hälso- och
 sjukvårdsprogram halva dagen.
Ø	Information om träffen om regional och lokal miljöpolitik 22/8 på Axevalla
 Folkhögskola. Ett referat finns i Vänsterpartiet Skaraborgs senaste nyhetsbrev,
 som kan hämtas här: Nyhetsbrev.
Ø	Information om att Vänsterpartiets kongress 2020 blir digital och att man bara
 kommer att välja ny partiledare och partistyrelse samt anta det strategi-
 dokument som tagits fram sedan förra kongressen. Läs mer här: Vänsterpartiet

genomför kongress i annan form.

KOMMANDE AKTIVITETER

Kalender

Mer information om kommande aktiviteter finns i kalendern. Där finns inte minst 
information 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 information och fler aktiviteter. Kalendern finns här: 
Kalender Skövde.
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Medlemsmöten

22/9, 19/10 och 26/11 är det medlemsmöte. För att kunna hålla mer distans är vi i 
stadshuset. De som vill kan vara med digitalt.

Digital filmkväll

9/9 är det digital filmkväll. Man sitter hemma hos sig och tittar och kommenterar 
filmen samtidigt som andra också gör det.

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 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 något du tycker att 
Vänsterpartiet Skövde borde göra under covid-19-pandemin eller motioner till 
kommunfullmäktige? Ta kontakt med:

Ø	Mats Kristiansson, ordförande, på mats.kristiansson.v@gmail.com

PS:

Ø	Gamla nyhetsbrev från Vänsterpartiet Skövde kan hämtas här: Nyhetsbrev
Ø	Gamla nyhetsbrev från Vänsterpartiet Skaraborg kan hämtas här: Nyhetsbrev
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