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Efter en lång och i alla fall bitvis solig sommar börjar hösten till slut närma sig. För oss i
vänsterpartiet är det en spännande höst med mycket egen politik, både på det lokala och
nationella planet och med mycket aktivitet i lokalföreningarna. Redan nu kan man ana sig till
att Vänsterpartiets förhandlare har lyckats bra i förhandlingarna om ny budget med
regeringen. Att kunna ta studielån för att ta körkort är en toppenreform som kommer att
underlätta körkortstagandet för många människor. Att vänsterpartiet lyckas bra i
budgetförhandlingarna med regeringen är en förutsättning för att kunna driva politiken åt
vänster. Sen kommer vårt viktiga arbete i att tala om vilket parti som står bakom politiken. Här
kan vi alla hjälpas åt i att dela informationen på sociala medier och vid fikabordet på
arbetsplatsen.

I partidistriktet kommer vi att anordna nästa KoLa-konferens den 8:e oktober. Den kommer att
handla om vilka grupper vi bör inrikta oss emot för att sprida vårt budskap så bra som möjligt,
för att ha så bra chanser som möjligt att lyckas bra i valet 2018. Glöm inte att anmäla dig!
Jessica Eek

Distriktsstyrelsens vice ordförande

Partiets 100 års jubileum
Nästa år fyller Vänsterpartiet 100 år. Det ska firas på alla möjliga sätt i Östergötland. Vi ska ge
ut en bok om vår historia och sy en vacker jubileumsfana för partidistriktet.
Arbetsgruppen som jobbar med boken kommer att ha sin andra träff den 22 september på
partilokalen i Linköping, kom om du vill dela med dig av information, har bilder, gamla
protokoll, tidningsurklipp som berättar om vår historia i Östergötland.
Detta med att kärt barn har många namn... SKP, VPK och V, all material är av intresse. Du kan
skicka materialet till peter.karlberg@comhem.se. eller posta den till V-Östergötland, Box 1224,
600 42 Norrköping.

Sammankallande för arbetsgruppen är Kerstin Hildebrand, du kan kontakta henne om du vill
veta mer om arbetet, henne når du på mejl, kerstin.hildebrand@tele2.se eller telefon 070
781 50 94
Vi planerar att sy en jubileumsfana till partidistriktet! En fana som kan fånga vår samtid men
även fånga 100 år av kamp för rättvisa och socialism.
Vill du delta i arbetet? Alla förslag är välkomna, från färdiga skisser till inspirationsbilder eller
bara beskrivningar av det bildspråk man vill ska användas. Mejla ditt intresse till
ostergotland@vansterpartiet.se

KoLa - träff lördagen 8 oktober

Valstrategier : Vad säger potentiella väljare om partiets politik? Vad är vi bra och mindre bra
på? Hur duktiga är vi på att kommunicera vår politik?
Vi presenterar och diskuterar partiets arbete med opinionsanalysen och hur vi ska förändra
partiarbetet. Vi riktar oss i första hand till styrelseledamöter i partiföreningar och
förtroendevalda, men alla medlemmar är givetvis välkomna.
Tid: Lördagen den 8 oktober kl. 10-12.30 (kaffe och mackor från 09.30) Anmälan
till: ostergotland@vansterpartiet.se
Plats: Regionhuset i Linköping, S:t Larsgatan 49.
KALENDARIUM VÄNSTERPARTIET ÖSTERGÖTLAND
(Uppdaterad 2016-09-09)
SEPTEMBER
12 DS-au i Norrköping kl.10
12 PF Finspång: Presentation av studie om några
pensionärskvinnors livsvillkor i Finspång, kl. 15:00 i
sessionssalen, Finspångs kommunhus.
13 PF Linköping: Klimatcirkel om Rädda Vättern
Kl.18.30 i partilokalen
15 PF Linköping: Studiecirkel, Från Vision till Motion
kl.18 i partilokalen.
16 Träff för gruppledare och arvoderade förtroendevalda.
Regionhuset kl.13.30
20 Alla partiföreningar: Medlemsmöten
Tisdag 20 september håller Vänsterpartiet en
livesändning där Jonas Sjöstedt kommer tala. Det blir
en presentation av det aktuella politiska läget och

ett tal kring hur vi går utvecklar våra politiska
förslag framöver.
21 Distriktsstyrelsemöte i Linköping kl.18
22 Distriktet: Arbetsgruppen för framtagande av V:s 100
års jubileum bok träffas på Linköpings partilokal
kl.18
28 Träff med medlemmarna i Boxholm. ABF kl.17.30
OKTOBER
3 DS-au i Norrköping kl.10
8 KoLa om partiets opinionsanalys och hur vi ska förändra arbetet i partiet.
Kl.10–12.30 på Regionhuset.
19 Distriktsstyrelsemöte i Norrköping kl.18
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