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Nyhetsbrev
från Vänsterpartiet Skövde

Här kommer årets första nyhetsbrev från Vänsterpartiet Skövde. I det kan du läsa om 
vad som hänt mellan 6/12 2018 och 23/1 2019 och vad som kommer att hända under 
resten av våren 2019.

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!

DECEMBER 2018

Kväll på restaurang
6/12 träffades vi för en bit mat i den 
nyligen ombyggda restaurang Orient 
Palace. Vi blev sammanlagt nästan 
tjugo vänsterpartister från den lokala 
Skövdeföreningen. Några av medlemmarna 
var helt nya, men de flesta har varit med 
under flera år.

Vi blev uppdelade på tre bord, placerade 
jämte varandra. Vid vårt bord avhandlades 
ämnen såsom musik, resor, rymden, 
språk och framtidsmänniskan. Det blev 
snabbt en trevlig stämning, och detsamma 
verkade det även bli vid de andra borden, 
där personerna också såg glada och nöjda 
ut.

Petra –  som för övrigt skrivit texten till 
vänster – och Ragnar.

Röd lördag
8/12 var det Röd lördag på Hertig Johans torg. Vi delade ut flygblad och pratade med 
intresserade.

Studiecirkel
13/12 var det studiecirkel med diskussion om Karl Marx och Friedrich Engels 
kommunistiska manifest från 1848.

JANUARI 2019

Kurs för nya medlemmar i Axvall
12/1 var det uppföljning av kursen för nya medlemmar och andra intresserade på 
Axevalla folkhögskola. Många deltagare var väldigt engagerade, och det blev många 



bra diskussioner. Vår riksdagman Jessica Thunander och Emil Estebanez, båda från 
Falköping, höll i det hela.

Medlems- och styrelsemöte
23/1 var det medlems- och styrelsemöte. Vi beslutade bland annat om vilka möten och 
andra aktiviteter vi kommer att ha under våren 2019.

KOMMANDE AKTIVITETER

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

Studiecirkel
30/1 är det studiecirkel. Vi läser och diskuterar Kommunistiska manifestet av Karl Marx 
och Friedrich Engels, utgivet 1848.

Distriktsårskonferens
9/2 är det distriktsårskonferens (DÅK) på Axevalla folkhögskola.

Studiecirkel
11/2 är det studiecirkel. Vi lär oss skriva motioner och debattartiklar. Vi kommer att 
göra detta ytterligare två gånger under våren. Beslut om när tas på nästa medlems- 
och styrelsemöte 18/2.

Medlems- och styrelsemöten
18/2, 19/3, 24/4 och 16/5 är det medlems- och styrelsemöte.

Årsmöte
3/3 är det årsmöte.

Röd lördag
16/3, 6/4 och 11/5 är det Röd lördag på Hertig Johans torg.

Informellt möte
16/4 är det informellt möte. Vi umgås och pratar om sådant som känns angeläget.

SKÖVDE KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN

Skövde kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. De kan också 
ses på Öppna Kanalen Skövde. 2019 års sammanträden äger rum dessa datum:

 Ø  Måndag 28 januari
 Ø  Måndag 25 februari
 Ø  Måndag 25 mars
 Ø  Måndag 29 april
 Ø  Måndag 20 maj

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


 Ø  Onsdag 17 juni
 Ø  Tisdag 24 september
 Ø  Tisdag 15 oktober
 Ø  Tisdag 29 oktober
 Ø  Tisdag 26 november
 Ø  Tisdag 10 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 motioner till 
kommunfullmäktige eller hur vi kan utveckla Röd lördag? Ta kontakt med:

Mats Kristiansson, ordförande: mats.kristiansson.v@gmail.com
Annika Holmén, medlemsansvarig: Annika.holmen@gmail.com

PS: Gamla nyhetsbrev finns här: Nyhetsbrev.

http://skovde.vansterpartiet.se/skovde-kommunfullmaktiges-sammantraden/
mailto:mats.kristiansson.v@gmail.com
http://skovde.vansterpartiet.se/nyhetsbrev/

