
Skövde 2021-05-25

Nyhetsbrev
för Vänsterpartiet Skövde

Här kommer årets tredje nyhetsbrev för Vänsterpartiet Skövde. I det kan du bland 
annat läsa vad två ledamöter i Vänsterpartiet Skövdes styrelse har svarat på fem 
frågor om sig själva och korta referat av de två senaste medlemsmötena.

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

Isabell Ankarström (ordinarie)

Varför är du engagerad i Vänsterpartiet? Jag tycker det är det självklara valet av poli-
tiskt parti när man vill se till alla medborgares bästa. Ett samhälle är aldrig bättre än hur 
man behandlar de svagaste: barn, äldre och sjuka. Här är Vänsterpartiet att lita på! De 
värnar alltid om dessa i alla lägen och om ett rättvist samhälle för alla, inte bara för de 
rikaste!

Vad vill du bidra med i styrelsen? Jag vill ställa upp för Vänsterpartiet Skövde med min 
person och ge av min erfarenhet.

Förutom att vara med i styrelsen i Vänsterpartiet Skövde, vilka förtroendeuppdrag har
du just nu? Inga. Är tvungen att prioritera mitt nya arbete som tar mycket tid  och en-
gagemang i anspråk.

Beskriv dig själv med ett ord. Motivera svaret! Engagerad och positiv. Är som person 
född med en positiv inställning till livet, och det har gett mig mycket kraft och förmåga 
att vara en engagerad människa. Att vara engagerad i bra saker ger alltid positiva 
resultat dessutom. Som att vara med i Vänsterpartiet! 

Det här vet inte så många om mig. Jag är till hälften norrlänning. Huvvaligen! 

Simon Pyka (ersättare)

Varför är du engagerad i Vänsterpartiet? Att engagera sig politiskt är viktigt. Jag tycker 
att Vänsterpartiet står mig nära i mina egna politiska åsikter.

Vad vill du bidra med i styrelsen? Perspektiv, driv och arbetskraft.

Förutom att vara med i styrelsen i Vänsterpartiet Skövde, vilka förtroendeuppdrag har
du just nu? Ordinarie i distriktstyrelsen för Vänsterpartiet Skaraborg.
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Beskriv dig själv med ett ord. Motivera svaret! Driven. Har mycket glöd som motivierar 
mig till att göra det jag kan för att förbättra världen utefter min förmåga.

Det här vet inte så många om mig. Jag är en fantastisk jonglör och var engagerad i sex 
år av en gycklargrupp som gjorde eldshower.

APRIL 2021

Medlemsmöte

22/4 var det medlemsmöte. Det informerades om att 3 000 exemplar av den lokala 
tidningen Vänstern i Skövde delats ut och togs beslut om att köpa in Arbetarlitteratu-
rens återkomst av Rasmus Landström och Pandemin som möjlighet av Jens Holm till 
partiföreningen.

MAJ 2021

Medlemsmöte

17/5 var det medlemsmöte. Det togs beslut om att skänka 10 000 kronor till Palestina. 
Dessutom planerades nästa nummer av den lokala tidningen Vänstern i Skövde. Hör av 
dig om du vill vara med och skriva.

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.

Under sommaren är det inga medlemsmöten eller andra aktiviteter. Verksamheten 
återupptas till hösten.

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: 
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 
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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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