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Nyhetsbrev
från Vänsterpartiet Skövde

Här kommer årets sjätte nyhetsbrev från Vänsterpartiet Skövde. I det kan du läsa om 
vad som hänt mellan 5/10 och 20/11 2019 samt vad som kommer att hända under 
resten av hösten 2019 och i viss mån våren 2020.

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!

Nytt partiprogram
Ett nytt partiprogram kommer att antas av kongressen 21-24/5 2020.

Fler datum: 21/12 2019 kommer det slutgiltiga förslaget till nytt partiprogram. 21/2 
2020 är det motionsstopp.

Medlemsavgift
Du har väl betalt medlemsavgiften? Om inte, gör det! Vänsterpartiet Skövde betalar 
medlemsavgiften första året man är medlem.

OKTOBER 2019

Röd lördag
5/10 var det Röd lördag med utdelning av VätterVänsterns tidning från förra valet och 
samtal med förbipasserande på Hertig Johans torg.

Webbmöte samt medlems- och styrelsemöte
16/10 var det webbmöte om Vänsterpartiets skuggbudget och Vänsterpartiets roll 
som oppositionsparti med Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson.

Efter webbmötet var det medlems- och styrelsemöte. Bland annat informerades det 
om hur processen med att eventuellt byta lokal med Miljöpartiet Skövde fortskrider 
samt om att Alliansen och SD vill höja budgeten för Billingecentrat från 31 till 55 
miljoner, vilket Vänsterpartiet Skövde motsätter sig.

NOVEMBER 2019

Vänsterdagarna
1-3/11 arrangerades Vänsterdagarna i Göteborg. Det var som vanligt seminarier, work-
shops, samtal och fest. Tre medlemmar i Vänsterpartiet Skövde var med, bland andra 
Solveig Henriksson. Så här skriver hon om evenemanget:



Hallå kamrater!

Jag fick den stora förmånen att få resa till Vänsterdagarna i Göteborg under allhelgona-
helgen och är verkligen mycket tacksam till partiföreningen över detta.

En sådan här konferens är ju något annat än en partikongress, som ju är besluts-
fattande och förenad med stenhårt arbete. Här gavs goda möjligheter att skaffa 
inspiration och något som jag kallar ideologisk näring. Ideologin äts nästan upp av all 
pragmatism som krävs ute i den politiska vardagen. Och att vara en av 1 300 deltagare 
med liknande värdegrund från hela landet är en mäktig känsla.

Vi höll till i Folkets Hus vid Järntorget. De tre dagarna var späckade med intressanta 
programpunkter som vi i förväg fått välja från.

Jag deltog i åtta seminarier:

 Ø  Bostadspolitik
 Ø  Det goda livet – Koppling mellan biologi och kapitalism
 Ø  Psykiatri – Hur möta psykisk ohälsa
 Ø  Vänsterns väg in i framtiden – Framtidskommissionen
 Ø  På flykt i en allt varmare värld
 Ø  Klimathotet – Förslag till omställning
 Ø  Nordisk panel med alla vänsterledare (tyvärr saknades Island)
 Ø  Stormöte med Jonas Sjöstedt och Karl-Petter Thorwaldsson

Med kamratlig hälsning
Solveig Henriksson.

Röd lördag
9/11 var det Röd lördag med utdelning av ett antirasistiskt flygblad och samtal med 
förbipasserande vid ingången till Commerce.

Studiecirkel
12/11 var det tänkt att vi skulle ha studiecirkel om Vänsterpartiets organisation. I 
realiteten blev det ett informellt samtal om annat som kändes angeläget. Mycket 
trevligt och givande, tycker åtminstone jag, och jag tror att de andra som var med 
tycker detsamma.

Medlems- och styrelsemöte
20/11 var det medlems- och styrelsemöte. Bland annat informerades det om hur 
processen med att eventuellt byta lokal med Miljöpartiet Skövde fortskrider, om vad 
som hänt och är på gång inom kommunalpolitiken samt om Vänsterdagarna (se ovan).

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. Det kommer också 
inbjudan via mejl till alla möten och andra aktiviteter. Kalendern uppdateras ibland med 



mer info och fler aktiviteter. Kalendern finns här: Kalender Skövde.

Kväll på restaurang 
5/12 träffas vi på Riviera för att äta och umgås. Anmäl dig om du vill vara med.

Vinterkalaset i Ryd centrum
7/12 arrangeras för fjärde året i rad Vinterkalaset i Ryd centrum. Vänsterpartiet Skövde 
kommer att ha ett bord.

Studiecirkel
11/12 är det studiecirkel om Vänsterpartiets organisation. 9/1, 10/2 och 10/3 är det 
studiecirkel om kommunal-, landstings- och riksdagspolitik.

Webbmöte samt medlems- och styrelsemöte
15/1 är det webbmöte med Jonas Sjöstedt och Hanna Cederin, sammankallande 
i programkommissionen. De kommer att prata om partistyrelsens respektive 
programkommissionens förslag inför kongressen.

15/1 är det också medlems- och styrelsemöte. Bland annat kommer ombud till 
distriktsårskonferensen (DÅK:en) 22/2 att utses.

SKÖVDE KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN

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

 Ø Måndag 25 november
 Ø  Måndag 9 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 kommunfull-
mäktige? 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/kalender_skovde/
https://www.vastsverige.com/skovde/evenemang/vinterkalaset/?site=5428
http://skovde.vansterpartiet.se/skovde-kommunfullmaktiges-sammantraden/
mailto:mats.kristiansson.v@gmail.com
http://skovde.vansterpartiet.se/nyhetsbrev/

