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Nyhetsbrev
för Vänsterpartiet Skövde

Här kommer årets andra nyhetsbrev för Vänsterpartiet Skövde. I det kan du bland 
annat läsa korta referat av de två senaste medlemsmötena och årsmötet.

Alltfler medlemmar

”Den sista december 2020 hade vi 23 872 betalande medlemmar, ett av de bästa åren 
i modern tid. Precis som de flesta år mellan val har vi tappat medlemmar men detta år 
ovanligt få: en marginell minskning för att inte vara ett valår med 116 medlemmar. Det 
beror på att vi har ett stort inflöde av medlemmar. Antalet nytillkomna medlemmar 
under året var 3 108”, står det i årets första VIPS (Vänsterpartiets information till parla-
mentariker och styrelser).

Trenden för Vänsterpartiet Skövde enbart är ungefär densamma. Efter en nedgång 
under 2019 har det under 2020 och hittills under 2021 varit ett bra inflöde av nya och 
inflyttade medlemmar. Partiföreningen har nu 70 medlemmar, alltså exakt lika många  
som 31 december valåret 2018. Fortsätter den trenden kommer Vänsterpartiet Skövde 
att ha ungefär 90(!) medlemmar när det är dags för val 2022.

Nya företrädare

Sedan mars 2021 är Rickard Ornblad ny ordinarie, Elizabeth Fierro Fredriksson ny för-
sta ersättare och Carlos Bobadilla ny andre ersättare i kommunfullmäktige för Vän-
sterpartiet.

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.

FEBRUARI 2021

Medlemsmöte

23/2 var det medlemsmöte.

Det beslutades att tidningen Vänstern i Skövde (i samarbete med Zetkin Foundation) 
ska skickas ut till hushåll i Skövde. Tidningen utkommer ungefär fyra gånger per år. 
Ungefär hälften av innehållet är gemensamt för hela Sverige, ungefär hälften görs 
av oss i Vänsterpartiet Skövde. Hör gärna av dig om du är sugen på att vara med och 
skriva eller bidra på något annat sätt!
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Det informerades om att det liksom förra året kommer att bli en central digital sänd-
ning på 1 maj. Information om paroll, tid etcetera kommer senare.

Det informerades också om att Vänsterdagarna kommer att arrangers 13-14 novem-
ber 2021, förhoppningsvis fysiskt på Svenska Mässan i Göteborg, annars digitalt. På 
Vänsterdagarna samlas vänsterpartister från hela Sverige. Förutom talare, kultur, kun-
skaper och nya arbetssätt kommer det att handla om att ta del av varandras erfaren-
heter, utveckla idéer och rita upp kartan för valrörelsen 2022.

MARS 2021

Medlemsmöte

24/3 var det medlemsmöte.

Det informerades om att distriktet under hösten arrangerar en partiföreningsskola. 
Närmare bestämt blir det tre träffar. Mer information kommer.

Det informerades också om att ytterligare fyra ombud till Representantskapet Vän-
sterpartiet Västra Götaland – Olof Berggren, Iowan Hedendal, Sol-Britt Wallin och Han-
na Wångdal – valdes på det senaste mötet med distriktsstyrelsen.

Årsmöte

28/3 var det årsmöte med sedvanligt innehåll, bland annat föredragande av verksam-
hetsberättelse och ekonomisk berättelse för 2019-2020 samt antagande av verk-
samhetsplan och budget för 2021. Att verksamhetsberättelsen och den ekonomiska 
berättelsen spänner över två år beror på att vi på grund av covid-19-pandemin ställde 
in årsmötet förra året.

Till ordförande valdes Mats Kristiansson (omval) och till kassör Annika Holmén (omval). 
Till ordinarie ledmöter i styrelsen valdes Isabell Ankarström (omval), Gabryjel Blom 
(omval), Carlos Bobadilla (omval), Elizabeth Fierro Fredriksson (omval) och Dag Fre-
driksson (omval) och till ersättare Lotta Paulsson (omval) och Simon Pyka (nyval).

Till revisor valdes Ingmarie Torstensson (omval) och till valberedare Ida Gunnarsson 
(omval) och Rickard Ornblad (omval).

Vår riksdagsledamot Jessica Thunander var ordförande för årsmötet. Efter årsmötet 
höll hon ett kort anförande om aktuella politiska frågor och ledde en stunds diskussion 
om sådant deltagarna tyckte det var angeläget att prata om.

KOMMANDE AKTIVITETER

Kalender

Mer information om kommande aktiviteter finns i kalendern. Där finns inte minst in-
formation 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 upp-
dateras ibland med mer information och fler aktiviteter. Kalendern finns här: Kalender 
Skövde.
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Medlemsmöten

22/4 och 17/5 är det medlemsmöte. På grund av covid-19-pandemin är medlemsmö-
tena tills vidare digitala.

SKÖVDE KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN

Skövde kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. De kan ses på 
Öppna Kanalen Skövde. Resten av 2021 års sammanträden äger rum dessa datum: 
26/4, 24/5, 21/6, 28/9, 26/10 och 14/12.

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