
Skövde 2021-09-23

Nyhetsbrev
för Vänsterpartiet Skövde

Här kommer årets fjärde nyhetsbrev för Vänsterpartiet Skövde. I det kan du bland an-
nat läsa korta referat av en grillkväll i Boulognerparken och höstens första medlems-
möte samt vilka aktiviteter vi planerar att ha under hösten.

Vänsterpartiet Skövdes webbplats fungerar just nu inte på grund av underhåll. Jag vet 
inte när den kommer igång igen.

Medlemsavgift

Du har väl betalt medlemsavgiften? Om inte, gör det! Vänsterpartiet Skövde betalar 
medlemsavgiften första året man är medlem. Kontakta kassören på Annika.holmen@
gmail.com.

SEPTEMBER 2021

Grillning

5/9 startade vi upp höstens verksamhet med att grilla i Boulognerparken. Vi tog också 
beslut om att partiföreningen betalar deltagande på Vänsterdagarna 13-14/11 för fyra 
medlemmar samt vilka fyra medlemmar som deltar.

Medlemsmöte

20/9 var det medlemsmöte med bland annat beslut om höstens aktiviteter och 
nomineringar till riksdags- och regionlistorna inför valkonferensen 27/11. 

KOMMANDE AKTIVITETER

Kalender

Mer information om kommande aktiviteter finns i kalendern. Där finns inte minst in-
formation 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 upp-
dateras ibland med mer information och fler aktiviteter. Kalendern finns här: Kalender 
Skövde.

Arbete med valplattform

11/10 och 9/11 kommer vi att arbeta med Vänsterpartiet Skövdes valplattform till nästa 
års val. På grund av covid-19-pandemin kommer vi att vara i Skövde stadshus.
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Vänsterpartiet Skövdes valplattform till valet 2018 finns här: Valplattform 2018. Läs
gärna igenom den och fundera på vad du vill lägga till, ta bort och formulera om. Ta med 
dig dina tankar till mötet 11/10 och / eller 9/11 eller skicka dem till mats.kristiansson.v@
gmail.com.

Medlemsmöten

19/10 och 24/11 är det medlemsmöte. På grund av covid-19-pandemin kommer vi att 
vara i Skövde stadshus.

Kväll på restaurang

9/12 återupptar vi traditionen att i december gå på restaurang och ha mer informella 
samtal.

SKÖVDE KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN

Skövde kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. De kan ses på 
Öppna Kanalen Skövde. Resten av 2021 års sammanträden äger rum dessa datum: 
28/9, 26/10 och 14/12.

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 fler aktiviteter eller 
motioner till kommunfullmäktige? Ta kontakt med:

Ø	Mats Kristiansson, ordförande, på mats.kristiansson.v@gmail.com

PS:

Ø	Gamla nyhetsbrev för Vänsterpartiet Skövde kan hämtas här: Nyhetsbrev
Ø	Gamla nyhetsbrev för Vänsterpartiet Skaraborg kan hämtas här: Nyhetsbrev

http://skovde.vansterpartiet.se/valplattform-2018/
mailto:mats.kristiansson.v@gmail.com
mailto:mats.kristiansson.v@gmail.com
http://skovde.vansterpartiet.se/skovde-kommunfullmaktiges-sammantraden/
mailto:mats.kristiansson.v@gmail.com
http://skovde.vansterpartiet.se/nyhetsbrev/
http://skaraborg.vansterpartiet.se/nyhetsbrev/

