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Nyhetsbrev
för Vänsterpartiet Skövde

Här kommer årets femte nyhetsbrev för Vänsterpartiet Skövde. I det kan du bland 
annat läsa att medlemsmötet 22/9 är inställt och vad fyra ledamöter i Vänsterpartiet 
Skövdes styrelse har svarat på fem frågor om sig själva.

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.

FEM FRÅGOR TILL STYRELSEN

Carlos Bobadilla (ordinarie)

Varför är du engagerad i Vänsterpartiet? Det ligger i linje med mina politiska åsikter.

Vad vill du bidra med i styrelsen? Erfarenhet.

Förutom att vara med i styrelsen i Vänsterpartiet Skövde, vilka förtroendeuppdrag har 
du just nu? Ordinarie i barn- och utbildningsnämnden.

Beskriv dig själv med ett ord. Motivera svaret! Ser möjligheter. Att kunna se möjligheter 
att driva V-politik.

Det här vet inte så många om mig. Har många idéer inom V-politiken som man kan 
utveckla.

Solveig Henriksson (nominerad till ordinarie)

Varför är du engagerad i Vänsterpartiet? Jag känner samma stolthet idag som då för 
drygt 25 år sedan när jag blev medlem att få tillhöra ett parti som kämpar för att ge 
ALLA medborgare förutsättningar att skapa sig ett gott liv för att orka känna och visa 
solidaritet med andra.

Vad vill du bidra med i styrelsen? Min livserfarenhet.

Förutom att vara med i styrelsen i Vänsterpartiet Skövde, vilka förtroendeuppdrag har 
du just nu? Inga.

Beskriv dig själv med ett ord. Motivera svaret! Drömmande pragmatiker (allt resultat 
begynner i idéer).

Det här vet inte så många om mig. Bondedotter med många syskon samt ett förflutet i 
pingströrelsen!
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Annika Holmén (kassör)

Varför är du engagerad i Vänsterpartiet? Vänsterpartiet står tydligt för det jag tycker är 
det finaste och viktigaste som finns: demokrati och solidaritet. Jag vill kunna bidra med 
det lilla jag kan.

Vad vill du bidra med i styrelsen? För tillfället med det administrativa bakgrundsarbetet 
och så småningom mer med det politiska fotarbetet.

Förutom att vara med i styrelsen i Vänsterpartiet Skövde, vilka förtroendeuppdrag har 
du just nu? Tillträdande ombud i Representantskapet Västra Götaland men inte igång 
än eftersom årsmöte inte hållits.

Beskriv dig själv med ett ord. Motivera svaret! Nyansist. (Nej, inte nynazist!) En för mig 
väldigt träffande beskrivning som Helena Von Zweigbergk lanserade i ett avsnitt av 
Spanarna i P1. Handlar om att jag ofta hamnar i någon sorts mellanlägen i avvägningar 
mellan olika argument. Jag trivs och fungerar bäst med personer och i diskussioner 
som inte blir för svartvita, för mig är världen helt ok nyanser av grått.

Det här vet inte så många om mig. Har en superkraft: ett riktigt bra lokalsinne.

Lotta Paulsson (ersättare)

Varför är du engagerad i Vänsterpartiet? För att deras ideologi stämmer överens med 
min. Det finns inget annat parti som har samma värderingar som jag!

Vad vill du bidra med i styrelsen? Stå i valstugan och dela ut flygblad på stan.

Förutom att vara med i styrelsen i Vänsterpartiet Skövde, vilka förtroendeuppdrag har 
du just nu? Jag har inga förtroendeuppdrag pga min hälsa.

Beskriv dig själv med ett ord. Motivera svaret! Det är svårt med bara ETT ord. Lojal, 
eftersom jag aldrig skulle svika mitt partis värderingar och rösta på något annat parti.

Det här vet inte så många om mig. På 1970-talet spelade jag keyboard i ett band och i 
början av 2000-talet i ett annat band.

SEPTEMBER 2020

Digital filmkväll

9/9 var det digital filmkväll. Vi såg Vättern under ytan.

Medlemsmöte

22/9 skulle det varit medlemsmöte, men styrelsen har beslutat att ställa in det på 
grund av för få ärenden och för att vi under covid-19-pandemin försöker minimera 
antalet fysiska möten. Medlemsmötet skulle bland annat haft det här innehållet:

Ø	Information om att motionen om La Mano-skulpturen, som vi lämnat in till-
 sammans med socialdemokraterna, varit uppe i kultur- och fritidsnämnden. Vi
 vill att skulpturen flyttas från Boulognerparken till Garpaparken samt att den
 förses med en plakett med namn på spanienfrivilliga skövdebor och syftet med



 skulpturen, enligt skulptören Liss Eriksson enandet kring ett gemensamt mål.
 Det blev nej till flytt men ja till plakett. Vi fick stöd av miljöpartiet.
Ø	Information om att partistyrelsen beslutat att det nya partiprogrammet
 kommer att behandlas på nästa programkongress 2024.

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.

Medlemsmöten

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

14/10 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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