I ÖSTGÖTAR

V

änsterpartiet Östergötland har haft en framgångsrikt 2013. Vi har
tillsammans arbetat fram sjukvårdspolitisk- och regionpolitisk valplattformar och beslutat om riskdag- och
landstingslistor. Vi har genomfört
Vänsterskolor, KoLa-dagar, deltagit
på kongressen och Vänsterdagarna.
Vi kan glädja oss åt stadigt ökade
opinionssiffror för Vänsterpartiet,
och ett paradigmskifte i den politiska välfärdsdebatten.
Vi är välförberedda inför supervalåret 2014. Det kommer bli ett hektiskt år, och jag är övertygad om att
fortsätter vi vår framgångsrika politik med nej till vinster i välfärden så

Välkommen till
Distriktsårskonferens!
Den 22 mars 2014 håller Vänsterpartiet
Östergötland distriktsårskonferens i
Finspång. I år kombineras årskonferensen med en två timmars valskola
/utbildningspass.
På konferensen fattas beslut om distriktets politiska och organisatoriska
prioriteringar för verksamhetsåret
2014. Dessutom väljs ny distriktsstyrelse, distriktsordförande, valberedning
och revisorer.
Alla partiföreningar i distriktet har rätt
att utse ombud till konferensen. Ombud fördelas mellan partiföreningarna i
proportion till medlemsantalet räknat
från 1 januari 2014. Partiföreningarna
erhåller ett ombud för varje påbörjat
femtontal (10) medlemmar, dock minst
ett ombud per partiförening.
Är du sugen på att bli ombud,?
Kontakta din partiförening snarast.
Ombuden utses på partiföreningens
årsmöte eller medlemsmöte. Nya som
gamla medlemmar är välkomna.
Vad är en motion?
En motion är ett förslag som man lämnar in skriftligt inför större möten som
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kommer vi
få en rödgrön majoritet i
landstinget
och flera
rödgröna
kommuner
i hela Östergötland.

Valrörelsen kommer vara intensiv,
speciellt eftersom vi kommer att
genomföra två val på bara några
månader. Men jag vet att vi tillsammans kommer göra en bra valrörelse
som vi kommer gå stärkta ur.

Det har
varit fantastiskt roligt och utmanade att vara
distriktsordförande. Jag har haft stor
hjälp av hela distriktsstyrelsen och
speciellt vice ordförande Torbjörn
Björlund. Om jag får förtroendet så
sitter jag gärna kvar som ordförande
under 2014.

Hälsningar

t ex kongresser, årsmöten eller för den
delen distriktsårskonferenser.
Man kan dels skriva motioner som
handlar om att ändra, ta bort eller lägga
till något på de textförslag som distriktsstyrelsen lägger (t ex Verksamhetsplan), men också skriva allmänna
motioner som inte handlar om någon
särskild text.
Vem får motionera till Dåk:en?
Alla distriktets medlemmar och alla
distriktets partiföreningar har rätt att
skriva motioner.
Vad gör man efter man har skrivit
motionen?
Antingen mailar man den till mig i distriktet (ostergotland@
vansterpartiet.se) eller skickar den med
vanlig post. Om motionen inte är oss
tillhanda innan den 4 mars kommer
motionen inte att behandlas av
distriktsstyrelsen.
Vad händer sen?
Distriktsstyrelsen kommer att svara på
motionen och skicka ut alla motioner
och motionssvar till de som har blivit
valda till ombud. På distriktsårskonferensen kommer alla motioner diskuteras och fattas beslut om.
På distriktsårskonferensen har man
bara möjlighet att lägga förslag som det

Tillsammans gör vi skillnad, tillsammans sätter vi stopp för vinsterna i
välfärden.

Linda Snecker
Distriktsordförande

redan finns motioner på.
Hur är en motion uppbyggd?
En motion består i huvudsak av tre
delar:
1. En rubrik
2. En brödtext
3. Ett eller flera yrkanden
I brödtexten motiverar man och argumenterar för sitt förslag och i yrkandedelen presenterar man konkret
vad det är man föreslår.
Yrkandedelen i en motion ska helst
bestå av en eller flera att-satser. I slutet
undertecknar man med sitt namn och
partiförening

Distriktsstyrelsens förslag till Verksamhetsplan 2014
Verksamhetsplanen är det dokument som ger instruktioner
till distriktsstyrelsen hur den ska agera. Vad som ska prioriteras och vad som ska göras. Det här dokumentet kan ändras delvis, eller i sin helhet, om Dåken så önskar. Siffrorna
är inte en del av verksamhetsplanen utan är till för att underlätta yrkanden
VERKSAMHETSPLAN 2014
VÄNSTERPARTIET ÖSTERGÖTLAND

dåk2014
1 - Inledning
2 - 2014 är supervalåret då vi byter regering från girighetens Reinfeldtregering till en solidarisk och grön regering.
2014 är året då vi får en rödgrön majoritet i Östergötlands
landsting och ökar våra rödgröna majoriteter i Östergötlands kommuner. Vänsterpartiet Östergötland står redo
inför supervalåret, och nu är det dags att gå till handling.
3 - 2013 ägnade Vänsterpartiet Östergötland mycket tid åt
att arbeta fram valplattformar för landstinget och regionen.
Det arbetet och de plattformarna är grunden för arbetet
under 2014.
4 - Vänsterpartiet Östergötland kommer att lägga fokus på
att underlätta för länets partiföreningar inför valen, både i
förarbetet, inför valen, under själva valrörelsen och även i
efterarbete. Distriktet kommer att erbjuda utbildning, administrativ hjälp, kick-off och eftersnack.
Det kommer att bli ett intensivt år, och distriktets egna
arrangemang kommer därför att vara på en mer sparsam
nivå än annars. Det är därför av vikt att distriktets verksamhetsplan är flexibel och inte alltför välfylld vid årets
början. Detta för att på bästa sätt kunna finnas till hands
och vara flexibla när partiföreningarna behöver stöd. Distriktet kommer därför att prioritera enbart de allra nödvändigaste stående aktiviteterna under 2014 och lägga kraft
och energi på valrörelsens planering, genomförande och
efterarbete.
5 - Politiska prioriteringar
6 - Vinster i välfärden är frågan som kommer att prägla
hela valrörelsen. Distriktet kommer att fungera som bollplank och samlingsorgan för partiföreningarna, när det
gäller riksdagsuttalandet, regionala frågor, sjukvårdsfrågor
och kommunala valprogram. Våra regionala valplattformar
för sjukvården, företagen, regionen och kollektivtrafiken
som antogs på valkonferensen i november 2013 är utgångspunkten för distriktets politiska prioriteringar.
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7 - Men vi har ett speciellt område som vi delar med bland
annat Jönköping och Skaraborg - det är Vättern. Att driva
frågor på vinster i välfärden och att rädda Vättern är en bra
blandning av välfärd och miljöpolitik. Vänsterpartiet Östergötland står beredda i Vätterndebatten under 2014. Arbetet med fokus på kollektivtrafiken och Östgötatrafiken
som skedde under 2013 kommer att fortsätta. Det är en
viktig fråga som berör hela länet, och den släpper vi inte.
8 - Valrörelsen
9 - Valrörelsen kommer att vara det som genomsyrar hela
verksamhetsåret 2014 både för distriktet och för partiföreningarna. Arbetet kommer att bli mer och mer intensivt ju
närmare maj och september vi kommer. En av distriktets
uppgifter är att stötta partiföreningarna i valrörelsen med
planering av besök från riskdagskandidater och landstingskandidater till lokala aktiviteter. Distriktets valrörelse kommer att koordineras av distriktets valgrupp, som får vara
beredda på korta ställningstider och beslut. Fokus kommer
ständigt att ligga på att Vänsterpartiet ska synas ordentligt i
hela Östergötland. Distriktet ska stötta partiföreningarna
till att valkampanja i områden där Vänsterpartiet har stor
potential att få röster.
10 - Ung vänster och Vänsterns studentförbund är en naturliga samarbetspartner i valrörelsen, med större ansvar
för distriktets skolor.
11 - EU-valet
12 - EU-valet kommer att fungera som en upptakt inför
riksdagsvalet. Distriktet kommer att stötta och genomföra
nationella kampanjer kring EU-valet och underlätta valarbetet för partiföreningarna.
13 - Riksdagsvalet
14- Riksdagsvalet kommer att bli intensivt. Distriktet kommer att samordna kampanjandet med riksdagskandidater.
Arbetet ska ske effektivt och brett och kommunikation
kommer att vara viktigt, dels i valstugorna, dels i tidningsmedia och sociala medier.
15 - Landstingvalet
16 - Landstingvalet blir en naturlig del i att profilera Vänsterpartiet i hela Östergötland, Arbetet kommer utgå från
den sjukvårdspolitiska valplattformen och valgruppen ska
se till att landstingskandidaterna blir synliga i hela distriktet.
Östsam och regionfrågan är ett viktigt inslag i landstingsvalet med fokus på att hela regionen ska leva.
17 - Kommunvalet
18 - Partiföreningarna kommer att lägga mycket tid och
energi på kommunvalet. Distriktet kommer att på bästa
sätt underlätta för samtliga partiföreningar i hela distriktet
att dels driva kommunpolitiken, och dels inkludera både
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att dels driva kommunpolitiken, och dels inkludera både
landstingsvalet och riksdagsvalet i arbetet. Bland annat
kommer distriktet via landstingsgruppen att inrätta en Valakut, där bland annat hjälp kommer erbjudas för mindre
partiföreningar att skriva kommunala valplattformar.
19 - Aktiviteter
20 - Studier
21 - Distriktet ska arrangera Vänsterskola genom bland annat Valskolan och retorik för kvinnor. Distriktet ska uppmuntra partiföreningarna att själv arrangera Vänsterskolor
och erbjuda stöttning och hjälp.

32 - En större valkick-off ska genomföras i slutet av augusti. Lokalorganisationerna ska erbjudas plats att åka med till
en mindre kostnad för att många engagerade medlemmar
ska ha möjlighet att delta.
33 - Kommunikationen
34 - Distriktet ska till samtliga medlemmar maila (V)i östgötar 4 gånger per år.
(V) Info Östergötland skickas ut 8 gånger per år till alla
medlemmar som har ett förtroendeuppdrag. Hemsidan ska
uppdateras kontinuerligt. Nyhetsbrev skickas ut vid behov.
Distriktet ska uppmuntra medlemmarna att anmäla sin epost till central nivå så samtliga kan motta VIPS. Även i
landstingsgruppens utskick, Landstingsvänstern, som skickas ut 4 gånger per år, finns information från partidistriktet.

22 - Kampanjer
23 - Distriktet ska delta i samtliga nationella kampanjer.
Planering ska ske tillsammans med partiföreningarna, landstingsgruppen, riksdagsledamot, PS-ledamot och partiet
centralt.
35 - Representation och nationellt deltagande
36 - Distriktet har som målsättning att vara representerat i
varje instans på central nivå. På kongressen 2014 valdes
24 - KoLa-dagar
Linda Snecker till ordinarie ledamot i partistyrelsen, Ricardo
25 - Distriktet ska arrangera minst 3 KoLa-konferenser som
Olivares till valberedningen och Elisabet Strömfelt till revifrämst riktar sig till förtroendevalda i kommuner och landssor. Vi ska eftersträva att till nästa kongress bli representeting och som ska behandla aktuella frågor för Östergötland
rade med både ordinarie och ersättare i PS, ledamot i Prosamt de frågor som distriktet politiskt prioriterar. Dessa kan
gramkommissionen och ledamot i valberedningen. Riksockså samköras med Vänsterskolan.
dagsledamotplatsen ska behållas och allra helst utökas med
två platser.
26 - Referensgrupper
27 - Distriktet ska uppmuntra referensgrupper inom fler
37 - Distriktet ska vara representerat på varje konferens
områden, t.ex. internationella frågor, och stödja arbetet med eller seminarium som ordnas på central eller regional nivå.
dem som redan finns, som kollektivtrafikgruppen och
Efter deltagande ska distriktets representant lämna en kort
miljögrupperna i Norrköping och Linköping.
skriftlig rapport till DS.
28 - Almedalen
29 - Distriktsstyrelsen ska också vara representerad under
Almedalsveckan. Stöd ska erbjudas både ekonomiskt och
logistiskt till de DS-ledamöter och partiföreningar som önskar att åka. Medel för detta avsätts i budgeten.
30 - Distriktsstyrelsens arbetsform och organisation
31 - Distriktsstyrelsen ska under 2014 ha minst ett möte per
månad förutom under sommaruppehållet. Mötena ska förberedas av AU och ombudsmannen. Till DS adjungeras
alltid landstingets gruppledare och politiska sekreterare,
Östsams gruppledare, representant för Ung Vänster och
Vänsterns Studentförbund, riksdagsledamot och PSledamot från distriktet. Till mötena ska också ordförande
eller annan representant från varje lokalförening bjudas in
samt valberedning och revisorer. DS-möten ska anpassas
för att fungera för de flesta av DS-ledamöterna. Det innebär möten både på vardagkvällar och under helger. Platser
väljs med hänsyn till ledamöternas möjligheter till kommunikationer.
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38 - Landstinget och Östsam
39 - Distriktet ska samarbeta med landstingsgruppen och
Östsam. Under valrörelsen kommer distriktet och landstingsgruppens samarbete att intensifieras. Vänsterpartiet är
en aktiv förhandlingspart under 2014 inför förberedelserna
när Östsam verksamhet integreras i landstingets.
40 - Partiföreningarna
41 - Distriktets arbete och framgångar bygger till väldigt
stor del på de aktiviteter och det arbete som utförs i de lokala partiföreningarna. Distriktet ska under 2014 stödja det
arbetet i så stor utsträckning som möjligt, både ekonomiskt
och genom deltagande i aktiviteter.
42 - Stötta mindre partiföreningarna
43 - Mindre partiföreningar har alltid särskilt fokus för distriktet. De tre största partiföreningarna, Norrköping, Linköping och Motala, ska uppmuntras att ta ett speciellt
”regionalt ansvar” i distriktet. Försök ska ske med att starta

upp partiföreningen i Ydre. Landstingsgruppens Valakut
kommer stötta mindre partiföreningar med att skriva kommunala valplattformar.
44 - Medlemsutveckling och medlemsvård
45 - Under året kommer fortsatt medlemsvärvning att vara
en viktig fråga. Målet är att under 2014 uppnå 470 medlemmar. Målet är att alla medlemmar ska känna till sin lokalförenings och distriktets organisation och aktiviteter.
Stöd ska ges till partiföreningar som önskar det.
46 - Feminism
47 - Vänsterpartiet kommer att spela den viktigaste feministiska rollen i valrörelsen, både internt och externt. Vi
ska jobba aktivt internfeministiskt genom att ha kvinnoträffar före större möten samt erbjuda alla kvinnor i distriktet att gå minst ett pass i feministiskt självförsvar.
48 - Slutord
49 - 2014 är supervalåret Vänsterpartiet kommer växa, bli
större och få genomslag i politiska frågor. Tillsammans
sätter vi stopp för vinsterna i välfärden, vi för miljöpolitiken framåt, ökar antalet mandat i Östergötlands parlament
och växer som parti. 2014 kommer att bli en spännande
utmaning, och tillsammans kommer vi att göra skillnad.
Vänsterpartiet är inte till salu!

Vad händer i Riksdagen?

Vi har ju i partiet just nu medvind, minst sagt. Vi syns
och uppmärksammas och allt fler väljer att stödja oss
eller t.o.m. bli medlemmar i partiet.
Det här stressar naturligtvis många borgare. Det märks
även här i Riksdagen. I takt med avslöjanden om misslyckanden och bristen på lösningar så blir de borgerliga
företrädarna allt svettigare. Det är alltid en god stämning
mellan ledamöterna oavsett partifärg, men jag har tyckt
mig märka en mer ansträngd ton hos vissa borgare. Jag
sitter i Försvarsutskottet och där är det framför allt moderaterna som blivit lite mer ansträngda och snarstuckna. De glider fortfarande på att de utgör regeringsunderlag, men när problemen hopas så blir det lite mer tysta
samtidigt som de blir lite vassare i replikskiftena…
Det här är bra för oss. Vi kan inte luta oss tillbaka förstås, men vi kan känna ett större lugn och jobba på med
vår politik och med våra frågor. Även om den stora
”fienden” för (m) är (s) så har de klart stora bekymmer
med oss. Deras försök att förminska oss misslyckas och
de står ofta svarslösa i debatter eller mumlar fram ansträngda svar.

Finspång 2014-03-22
Distriktsstyrelsen

Det är långt kvar till höstens
val, men vi har ett EU-val
emellan som också är en
källa till oro för dem. (c)
skulle t.ex. tappa sitt mandat
om det vore val idag, vad jag
förstår. Gör vi ett bra EUval så blir de nog ännu mer
nervösa… Så därför är det
en god chans för oss att gå
framåt ännu mer. Med en
kraftsamling och med alla
eras insatser i valrörelsen i
maj, så kan vi lägga grunden
till en riktigt trevlig höst.
Så det är bara att varva upp och ösa på! Snart bygger vi
barrikaderna där vi ska stå…
Torbjörn Björlund
Din röst i Riksdagen

Nu pratar vi valen 2014!
HBTQ—Vänstern :
Valupptakt!
Den 26-27 april bjuds alla öppna
hbtq-kandidater och kandidater som
vill driva hbtq-frågor in till en valupptakt i Stockholm. Syftet är att
peppa och stärka oss. Vi vill att våra
kandidater ska synas och känna sig
starka och kunniga inför de kommande valrörelserna. Under helgen kommer vi att ha möjlighet att diskutera,
lära känna varandra och öka vår kunskap på ett flertal områden.
Tider: lördag fika från 11:30. Programmet startar 12:00 och avslutas
söndag ca kl. 14:30.
Plats: möteslokal på landstingshuset i
Stockholm, Hantverkargatan 45
Är du intresserad av delta?
Skicka din anmälan till
ostergotland@vansterpartiet.se.
Senast den 20 mars vill vi ha
din anmälan.

KoLa konferens i Linköping
Lördag 22 februari kl.09.30-12.30 på Landstingshuset i Linköping.
(Kaffe/the och smörgås kommer att finnas från kl.09.00)
Alla vänsterpartister med förtroendeuppdrag i distriktet och partiföreningar,
med parti eller parlamentariska uppdrag är inbjudna att delta på konferensen.
I första hand riktar sig inbjudan till de kamrater som kommer att ansvara för
valplanering, ekonomi, kommunikation i respektive partiförening.
Sprid gärna informationen till andra kamrater som inte finns med på sändlistan.
På dagordningen:
De här frågorna går vi gå till val på: I landstinget och på regional nivå, Emil
och Nicklas
Hur går valet till rent praktiskt: Hur blir det med hushållsutskicket, material
och valsedlar? Vem och när beställs valsedlarna? Vem anmäler kandidater
till Valmyndigheten? Hur planerar distriktet? Ricardo
Valbudget, hur mycket kommer det att kosta oss att driva en valrörelse? Vad
kommer det att kosta partiföreningarna? Prioriteringar? DS-ledamöter
”Valakuten Östergötland”: Vad kan partiföreningarna få hjälp med? Vad
behövs?
Anmäl dig senast den 20 februari till ostergotland@vansterpartiet.se eller
direkt till Ricardo på 0730 78 20 46

Nomineringsdags!
Information från Valberedningen i Vänsterpartiet Östergötland:

Den 22 mars 2014 håller Vänsterpartiet Östergötland distriktsårskonferens i Finspång.
Konferensen utser distriktsordförande, ordinarie och ersättare till distriktsstyrelsen och revisorer.
Nomineringar i samtliga val skall vara valberedningen tillhanda senast den 24 februari 2014.
Valberedningen uppmanar nu medlemmar och lokala partiföreningar att senast den 24 februari inkomma med nomineringar på kandidater till de olika valen. Glöm inte att de nominerade helst skall vara
tillfrågade.
Nomineringarna skickas senast 24 februari till valberedningens mailadress:
valberedningen.v.ostergotland@gmail.com
Hälsningar
Valberedningen för Vänsterpartiet Östergötland
Björn Alling (sammankallande), Eva Lindblad, Anders Andersson, Deniz Tütüncü,
Nicklas Lundström

KALENDARIUM
(V) ÖSTERGÖTLAND
Februari
15

PF Motala: Vänsterskolan

April
1 PF Linköping: Valutbildning
13 PF Finspång: Medlemsmöte
kl.18.30 på partilokalen
29 PF Linköping: Valskola

22 Kola konferens i Linköping
kl.9.30-12.30 om Valen 2014

Maj

19

1 Första Maj firande

23
23

PF Kinda-Ydre:
Valupptaktsmöte kl.18
PF Finspång: Medlemsmöte
Kl.18.30 på partilokalen
PF Valdemarsvik:
Öppet möte om äldreomsorg

Mars
1 PF Motala: Årsmöte på BONA
2 PF Norrköping:
Årsmöte kl.16, partilokalen
4 PF Linköping:
Vänsterskola Retorik för kvinnor
4 Östergötland: Sista dag för att
rapportera ombud till
Distriktsårskonferens
4 PF Linköping: Medlemsmöte
5 DS i Norrköping kl.18.30
8 8 mars-firande
9 PF Finspång: Årsmöte kl.17
12 PF Motala:
V-café – Valplattformen,
Konsum Ringen kl.18
22 Distriktsårskonferens i
Finspång
25 Sista dag för partiföreningarna att rapportera kandidater till
respektive kommunfullmäktige.
Anmälan görs till distriktet.

13 PF Finspång:
Medlemsmöte kl.18.30
13 PF Linköping: Valskola
25 PF Linköping: Valvaka

Juni
5 Jonas Sjöstedt i länet

