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Nyhetsbrev
för Vänsterpartiet Skövde

Här kommer årets första nyhetsbrev för Vänsterpartiet Skövde. I det kan du bland 
annat läsa korta referat av mötet där det beslutades vilka som står på kommunlistan 
för Vänsterpartiet Skövde i årets val och årsmötet.

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.

JANUARI 2022

20/1 var det medlemsmöte.

FEBRUARI 2022

16/2 var det medlemsmöte.

22/2 var det möte för att besluta om kommunlistan till valet 2022. Listan fick detta ut-
seende:

 1. Gabryjel Blom
 2. Josefin Börjesson
 3. Dag Fredriksson
 4. Rickard Ornblad
 5. Carlos Bobadilla Jeria
 6. Ida Gunnarsson
 7. Isabell Ankarström
 8. Simon Pyka
 9. Lotta Paulsson
 10. Elizabeth Fierro Fredriksson
 11. Mats Kristiansson
 12. Mia Nortunen

MARS 2022

21/3 var det medlemsmöte.

27/3 var det årsmöte på Hotell Billingen. Till ordförande valdes Gabryjel Blom och till 
kassör Annika Holmén. Till ordinarie i styrelsen valdes Carlos Bobadilla, Elizabeth Fier-
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ro Fredriksson, Dag Fredriksson och Simon Pyka och till ersättare Josefin Börjesson 
och Mats Kristiansson. Britta Wänström från Mariestad var ordförande för årsmötet. I 
anslutning till årsmötet var det styrelsemöte.

APRIL 2022

6/4 var det styrelsemöte.

19/4 var det medlemsmöte. Bland annat spånades det på idéer till valkampanjen. Någ-
ra idéer som kom upp var att valkampanja i Södra Ryd och ytterområden som Väring 
och Värsås, att dela ut frukostpåsar, att knacka dörr, att ha ringstuga och att ha Röd 
lördag med flygbladsutdelning.

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.

Aktiviteter

28/4 är det digitalt möte med Nooshi Dadgostar och banderolltillverkning inför 1 maj. 

1/5 är det 1 maj-firande i Kyrkparken.

25/5 är det medlemsmöte.

29/5 är det grillning vid grillplatsen i Boulognerparken.

6/6 är det en aktivitet apropå stora lupinbekämpardagen.

14/8 är det valspurt.

SKÖVDE KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN

Skövde kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. De kan ses på 
Öppna Kanalen Skövde. Resten av 2022 års sammanträden äger rum dessa datum: 
2/5, 30/5, 20/6, 27/9, 1/11 och 13/12.

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 
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motioner till kommunfullmäktige? Ta kontakt med:

Ø	Gabryjel Blom, ordförande, på Gabryjel.blom@politiker.skovde.se
Ø	Mats Kristiansson, ersättare i styrelsen, 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
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