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Nyhetsbrev
från Vänsterpartiet Skövde
Här kommer årets sista nyhetsbrev från Vänsterpartiet Skövde. I det kan du läsa om vad vi gjort under 
hösten och vad vi tänker göra under våren. Du är välkommen att vara med på vårens aktiviteter! Kom 
gärna med förslag på annat du tycker att Vänsterpartiet Skövde borde göra!

HÖSTEN 2017

Skövde Pride 
30/9 var Vänsterpartiet Skövde med på pridefestivalen tillsammans med representanter från Ung Vänster 
Skaraborg och en representant från distriktet. En artikel och en bild finns här: Skövde Pride 2017.

Vänsterdagarna i Malmö
Flera medlemmar i Vänsterpartiet Skövde var med på Vänsterdagarna i Malmö 29/9 - 1/10. Referat av 
”Miljönätverksträff”, ”Ådalen 31 – vad hände egentligen?”, ”TTIP, CETA och TISA – handelsavtal mot 
klimat och demokrati” och ”En vänsterpolitik för landsbygden” finns här: Vänsterdagarna 29 sep – 1 okt 
2017 i Malmö. En rätt personlig krönika finns här: Krönika: Vänsterdagarna i Malmö 29/9 – 1/10 2017.

Medlemsmöte med film och lyrik
På medlemsmötet 14/11 hade vi besök av José Romero. Han berättade om sig själv, visade en film och 
läste några dikter. Några bilder och Josés dikt ”Chef” finns här: Medlemsmöte med film och lyrik.

Studiecirkel om partiprogrammet
Under hösten har vi träffats tre gånger för att diskutera Vänsterpartiets partiprogram. Det har 
blivit många givande diskussioner. Vi har bland annat försökt reda ut sådant som är svårt att 
förstå i partiprogrammet. En bild från den senaste träffen i december finns här: Studiecirkel om 
partiprogrammet.

Vi står inte ut Skövde
Flera medlemmar i Vänsterpartiet Skövde har under hösten varit med på möten och på andra sätt 
bidragit till Vi står inte ut Skövde, som beskrivs så här på Facebook: ”Vår vision är att Sveriges alla 
ensamkommande unga ska behandlas på ett rättssäkert och människovärdigt sätt precis som alla andra 
unga i Sverige. #vistårinteut är ett nätverk med tre krav: stoppa omflyttningarna och utvisningarna samt 
låt de ensamkommande som varit i Sverige mer än 1 år få stanna.” Sidan för den öppna facebookgruppen 
finns här: Vi står inte ut - Skövde. Det finns också en sluten facebookgrupp för de som vill engagera sig mer.

Valkonferens
25/11 var det valkonferens på Axevalla Folkhögskola med beslut om vilka som ska stå på riksdagslistan 
och regionlistan för Vänsterpartiet Skaraborg. Från Skövde partiförening var fem ombud med.

Libanesisk kväll
14/12 var vi på Sand och åt libanesiskt. Det blev också en hel del diskussioner, bland annat om idéer till 
motioner vi kanske lägger nästa år. Några bilder finns här: Libanesisk kväll på Sand.
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VÅREN 2018

Studiecirkel om partiprogrammat
Studiecirkeln om partiprogrammat fortsätter under våren. Det blir en träff 18/1 och en träff 22/2. Du är 
välkommen att vara med även om du inte varit med på de tidigare träffarna! Några förkunskaper behövs 
inte. Skicka ett mejl till mats.kristiansson.skovde@gmail.com om du behöver en studiehandledning. 
Inbjudan kommer någon vecka innan varje träff. Vi bjuder på fika. Oftast är det hembakt bröd och 
hembakt sockerkaka, men det kan också vara något annat.

Medlems- och styrelsemöten
Fem medlems- och styrelsemöten är inplanerade under våren, närmare bestämt 24/1, 15/2, 19/3, 
18/4 och 24/5. Du är välkommen att vara med! Du behöver varken ha förkunskaper eller ta på dig 
arbetsuppgifter. Du behöver inte ens säga något om du inte vill. Det går alldeles utmärkt att bara sitta 
och lyssna. Inbjudan kommer någon vecka innan varje medlems- och styrelsemöte. Även på medlems- 
och styrelsemötena bjuder vi på fika.

Distriktsårskonferens
24/2 är det distriktsårskonferens på Axevalla Folkhögskola. Skövde partiförening kan skicka fem ombud. 
Min erfarenhet är att det förutom förhandlingar blir både god vegetarisk mat, som man blir bjuden på 
om man är ombud, och givande diskussioner med andra vänsterpartister från Skaraborg. Kom på ett 
möte eller hör av dig om du är intresserad av att vara ombud.

Kalender
Påminner till sist om att vår kalender med info om kommande aktiviteter finns här: Kalender Skövde.

Vill du veta mer om Vänsterpartiet Skövde? Har du frågor eller synpunkter? Vill du vara ombud på 
distriktsårskonferensen? Ta kontakt med:

• Rickard Ornblad, ordförande: rickard.ornblad@live.se, 0790 – 74 50 45.
• Mats Kristiansson, medlemsansvarig: mats.kristiansson.skovde@gmail.com.
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