
Skövde 2018-03-25

Nyhetsbrev
från Vänsterpartiet Skövde
Här kommer årets tredje nyhetsbrev från Vänsterpartiet Skövde. I det kan du läsa om vad som 
hänt under mars och vad som kommer att hända under april, maj och augusti. Du är välkommen 
att vara med på mötena och de andra aktiviteterna! Kom gärna med förslag på annat du tycker att 
Vänsterpartiet Skövde borde göra!

Enkät
Påminner om enkäten där den övergripande frågan är: Vad kan och vill du göra i valet 2018? Om 
du inte redan svarat vore det bra om du gjorde det. Det skulle hjälpa oss i styrelsen mycket när vi 
planerar valkampanjen. Enkäten finns här: Vänsterpartiet Skövde frågar.

Valkampanj
Vi hoppas som sagt att du kan och vill vara med under kampanjen inför valet 9/9. Du behöver inte 
ta på dig mycket. Varje liten insats är viktig! Kom gärna på ett möte om du är sugen på detta!

MARS 2018

Kommunlista
1/3 var det extra medlems- och styrelsemöte för att fastställa kommunlistan till höstens val. Så här 
kommer kommunlistan att se ut:

1. Gabryjel Blom, industriarbetare
2. Dag Fredriksson, ekolog
3. Isabell Ankarström, lärare
4. Rickard Ornblad, elevassistent
5. Elizabeth Fierro Fredriksson, biolog
6. Carlos Bobadilla, lärare
7. Ida Gunnarsson, förskollärare
8. Mia Nortunen, förskollärare
9. Mats Kristiansson, språkvetare
10. Hayat Hanan, sjuksköterska
11. Erik Karlsson, pensionär
12. Alicia Ankarström, studerande
13. Marie Lindahl, kurator

Webbmöte med Jonas Sjöstedt och Nooshi Dadgostar
13/3 var det möte med direktsändning via webben med Jonas Sjöstedt och Nooshi Dadgostar, som 
tagit över efter Ulla Andersson som vice ordförande i Vänsterpartiet. De talade framför allt om den 
kommande valrörelsen och svarade på frågor de fått från olika partiföreningar via chatten.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc34rnlVMDteqgdxtXTXhyOhLnPOUO7v5VuQEPHdo4e-VpHjg/viewform?c=0&w=1


          
Alicia och Isabell Ankarström, Annika Holmén och Ronja och Gabryjel Blom

följer intresserat direktsändningen.

Medlems- och styrelsemöte
19/3 var det medlems- och styrelsemöte. Vi tog fram ett preliminärt förslag till ny styrelse, pratade 
om 1 maj och beslutade att ha Röd lördag 7/4 apropå att dubbleringen av det allmänna tandvårds-
bidraget för alla åldersgrupper, som Vänsterpartiet drivit igenom i budgetförhandlingarna med 
regeringen, börjar gälla 1 april.

Årsmöte
25/3 var det årsmöte på Lassagården med sedvanligt innehåll. Nya i styrelsen är Dag Fredriksson 
och Lotta Källström. Till ordförande valdes Mats Kristiansson (nyval), till sekreterare Gabryjel Blom 
(omval) och till kassör Annika Holmén (omval). Till ordinarie ledamöter i styrelsen valdes Isabell 
Ankarström, Carlos Bobadilla, Elizabeth Fierro Fredriksson och Dag Fredriksson. Till ersättare i 
styrelsen valdes Erik Karlsson och Lotta Källström. Till valberedare valdes Rickard Ornblad. Vi 
fastställde också en valplattform för höstens val och tog en bild för att visa att vi stödjer kurderna 
i Afrin. Bille Karlsson från Skara var ordförande. En artikel om årsmötet med lite mer text och 
framför allt fler bilder kommer att komma på vår webbplats skovde.vansterpartiet.se om någon 
eller några dagar.

     
En orsak till att ha årsmöte på Lassagården är all fantastisk konst som finns där.

KOMMANDE AKTIVITETER

Kalender
Mer info om kommande aktiviteter finns i kalendern. Där finns inte minst info om tider och platser, 
som jag valt att inte ta med i nyhetsbrevet. Kalendern uppdateras ibland med mer info och fler 
aktiviteter. Kalendern finns här: Kalender Skövde.

http://skovde.vansterpartiet.se/
http://skovde.vansterpartiet.se/kalender_skovde/


Workshop med Grayson Lookner
3/4 är det workshop med Grayson Lookner, som var Bernie Sanders kampanjorganisatör i fem
delstater vid det amerikanska primärvalet 2016. Han utbildade också aktivister för Labour och 
Momentum inför det brittiska valet 2017. Utbildningen riktar sig till dig som vill delta i Vänster-
partiets valkampanj 2018 och är baserad på den utbildning som genomfördes i Storbritannien 
2017. Fokus ligger på hur man talar med och övertygar väljare. Grayson är kunnig på sitt sak-
område, humoristisk och medryckande att lyssna på. Är du medlem, sympatisör eller bara allmänt 
intresserad av politik? Missa inte detta!

Röd lördag
7/4 är det Röd lördag i Södra Ryds centrum apropå att dubbleringen av det allmänna tandvårds-
bidraget för alla åldersgrupper, som Vänsterpartiet drivit igenom i budgetförhandlingarna med 
regeringen, börjar gälla 1 april. Läs mer här: Dubblerat tandvårdsbidrag nästa år. Vi kommer att 
dela ut flygblad om detta. Du är välkommen att vara med!

Medlems- och styrelsemöten
18/4 och 24/5 är det medlems- och styrelsemöte. 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. Vi bjuder på fika.

1 maj-firande
1/5 är det traditionellt 1 maj-firande. Eftersom socialdemokraterna har bokat Helensparken 
kommer vi i år att vara på Hertig Johans torg istället. Mer information kommer i kalendern.

Från 1 maj-firandet i Skövde 2016.

Valupptakt med Jonas Sjöstedt
18/8 är det valupptakt med direktsändning via webben med Jonas Sjöstedt.

Vill du veta mer om Vänsterpartiet Skövde? Har du frågor eller synpunkter? Vill du hjälpa till på 1 
maj? Kom på ett möte eller ta kontakt med:

Mats Kristiansson, ordförande: mats.kristiansson.v@gmail.com

http://www.vansterpartiet.se/dubblerat-tandvardsbidrag-nasta-ar
mailto:mats.kristiansson.skovde@gmail.com

