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Nyhetsbrev
från Vänsterpartiet Skövde

Här kommer årets andra nyhetsbrev från Vänsterpartiet Skövde. I det kan du läsa om 
vad som hänt mellan 30/1 och 3/3 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!

VALKAMPANJ INFÖR EU-VALET

26/5 är det val till Europaparlamentet.  Förtidsröstningen börjar 8/5.

Med tanke på att många förtidsröstade vid valet i höstas är det sannolikt att många 
kommer att göra det även vid valet till Europaparlamentet. Vi behöver därför synas 
alla dagar och uppmana folk att rösta från åtminstone 8/5, både i centrum och i 
ytterområdena.

För att lyckas med det behöver vi valarbetare. Hör av dig till mats.kristiansson.v@gmail.
com om du vill vara med!

Citerar detta brev från Jonas Sjöstedt:

Hej!

I helgen hade Vänsterpartiet sin valkonferens inför EU-valet den 26 maj. Nu har vi 
en vass valplattform, vi har 38 fantastiska kandidater och vi är redo att ta fajten 
med Europas höger.

Jag tycker att konferensen blev det bästa avstampet inför valet man kan tänka 
sig. Nu har vi en valplattform med den absolut skarpaste klimatpolitiken. Det blir 
huvudfrågan för oss – precis som för väljarna.

Vi går också till val på en väldigt tydlig jämlikhetspolitik. Det är bara så vi kan mota 
tillbaka Europas högerextremister och nationalister. De storsatsar på det här 
valet. Då måste det vara vår uppgift att bjuda motstånd, tillsammans med andra 
progressiva partier på kontinenten.

Vi vill i grund och botten se ett europeiskt samarbete som är helt annorlunda, ett 
samarbete som inte sätter storföretagens och marknaden intressen före vanligt 
folk. Men vi går inte till val på att Sverige ska lämna EU. De närmaste åren kommer 
att handla om vilken riktning EU ska ta. Vänstern behöver finnas mitt i den politiska 
striden. För att rädda klimatet. För att hindra ytterligare steg mot en EU-stat. För 
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att försvara löntagarnas rättigheter. Det är vårt fokus nu.

En nyckel för vårt fina valresultat i höstas var att vi byggde rörelse. Människor 
strömmade till vårt parti, både väljare och medlemmar. Det var den mest 
energiska, och roligaste, valrörelse jag har varit med om. Den här energin ska vi ta 
fram igen i EU-valet. Då har vi chans att göra ett riktigt bra val och visa att det är 
vänstern som växter, här i Sverige och i Europa.

Det behövs för att förändra EU. Utan ett Europa för alla är det svårare att 
förverkliga ett Sverige för alla – så är det. Men ett bra valresultat kommer också att 
ge oss mer inflytande i svensk debatt. Det kommer att stärka hela vänsterrörelsen. 
Det kommer att slipa oss som organisatörer och kampanjarbetare. Det är 
erfarenheter vi verkligen behöver de närmaste åren.

Nu kavlar vi upp ärmarna och vinner det här valet! Alla behövs – från Malin Björk i 
toppen på listan till dig och mig.

Vi ses där ute.

Jonas Sjöstedt.

Mer info finns här: Malin Björk toppar Vänsterpartiets lista till EU-valet. Och här: 
Vänsterpartiets EU-valplattform antagen.

JANUARI 2019

Studiecirkel
30/1 träffades vi för tredje och sista gången för att diskutera Kommunistiska 
manifestet av Karl Marx och Friedrich Engels.

FEBRUARI 2019

Distriktsårskonferens
19/2 var det distriktsårskonferens (DÅK) på Axevalla Folkhögskola med sedvanligt 
innehåll, bland annat detta: föredragning av distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse 
och ekonomiska berättelse, beslut om verksamhetsplan och budget för nästa 
verksamhetsår samt val av distriktsstyrelse, revisorer, ombud till
representantskapet Vänsterpartiets Västra Götaland och valberedning. Jessica 
Wetterling från Mölndal var ordförande. Läs mer om henne här: Jessica Wetterling, 
Mölndal.

Studiecirkel
11/2 var det studiecirkel om att skriva motioner. Dag pratade om hur det fungerar när 
man lämnar in motioner till kommunfullmäktige och hur en motion är uppbyggd utifrån 
en handledning om att skriva motioner som kan hämtas här: Att skriva motioner. 
Alla som var med fick också komma med förslag på vad V Skövde kan motionera om 
utifrån V Skövdes valplattform 2018, som finns här: Valplattform för Vänsterpartiet 
Skövde 2018.
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Medlems- och styrelsemöte
18/8 var det medlems- och styrelsemöte. Årsmötet, internationella kvinnodagen 
och valkampanjen inför EU-valet planerades. Det beslutades också att vi ska bjuda in 
hyresgästföreningen och fackförbund till kommande medlems- och styrelsemöten.

Möte med kommunfullmäktigegruppen
20/2 var det möte med kommunfullmäktigegruppen för att informera om vad som 
hänt i kommunfullmäktige och nämnder samt förbereda inför kommande möten 
i kommunfullmäktige och nämnder. Vänsterpartiet Skövde har tre ledamöter 
i kommunfullmäktige, en ordinarie ledamot i kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden, servicenämnden respektive socialnämnden samt en ersättare 
i kommunstyrelsens arbetsutskott, bygglovsnämnden, kultur- och fritidsnämnden 
respektive vård- och omsorgsnämnden. Mer information finns här: Vänsterpartiet i 
Skövde: Företrädare.

Valupptakt inför EU-valet
24/2 var det valupptakt inför valet till Europaparlamentet på Axevalla folkhögskola. 
Eva-Lena Öhman rapporterade från valkongressen och pratade lite om valplattformen. 
Deniz Butros, trea på listan till EU-valet, pratade mer om valplattformen och om 
EU i allmänhet. Det blev också gruppdiskussioner om hur vi kan kampanja lokalt i 
Skaraborg med utgångspunkt i valplattformen.

MARS 2019

Årsmöte
3/3 var det årsmöte i kommunfullmäktigesalen i Skövde stadshus med sedvanligt 
innehåll. Ny i styrelsen är Ali Brohi. Till ordförande valdes Mats Kristiansson, till 
sekreterare Ali Brohi och till kassör Annika Holmén. Till ordinarie ledamöter i 
styrelsen valdes Isabell Ankarström, Gabryjel Blom, Carlos Bobadilla, Elizabeth Fierro 
Fredriksson och Dag Fredriksson. Till ersättare i styrelsen valdes Erik Karlsson och 
Lotta Paulsson. Till revisor valdes Ingmarie Torstensson. Till valberedare valdes 
Ida Gunnarsson och Rickard Ornblad. Vår riksdagsledamot Jessica Thunander från 
Falköping var mötesordförande. Ragnar Hülsemann underhöll.

Några av mötesdeltagarna.

http://skovde.vansterpartiet.se/v-skovde-foretradare/
http://skovde.vansterpartiet.se/v-skovde-foretradare/


Ytterligare några av mötesdeltagarna.

Jessica Thunander och Gabryjel Blom.



Ragnar Hülsemann.

Och så blev det tårta och te eller kaffe.



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
6/3 och 4/4 är det studiecirkel. Vi lär oss skriva motioner och debattartiklar.

Internationella kvinnodagen
8/3 är det internationella kvinnodagen. Upplägg för manifestationen:

 Ø  16:30: Start på Kulturhustorget med fika och plakatmålning
 Ø  17:00: Eventuellt allsång och sång av Jeanette Norlander
 Ø  Kort tal av Marianne Andersson från FN-föreningen
 Ø  Uppläsning av kommitténs manifest
 Ø  17:20-17:30: Avmarsch med plakat
 Ø Manifestationen avslutas på Kulturhustorget

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

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

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 25 mars
 Ø  Måndag 29 april
 Ø  Måndag 20 maj
 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.
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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.
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