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Inledning
2017 är året då Vänsterpartiet med pompa och ståt kommer att fira våra 100 år som parti, och
dels det året då vi börjar rusta för valrörelsen 2018. Distriktet kommer att bjuda in till en 100års fest efter sommaren, välja riksdags- och landstingslistor, ha planeringsdagar inför valet,
förbereda inför kongressen och hjälpa alla våra partiföreningar till ett så bra arbete som
möjligt. För att uppmärksamma goda och inspirerande gärningar och arbete i Östergötland
kommer distriktet att dela ut Vänsterpartiets östgötapris, priset kan gå till en enskild person,
förening eller grupp som arbetar med jämställdhet, antirasism och integration. Priset delas ut
på distriktsårskonferensen.
100-års jubileum
Vi kommer i Östergötland att fira våra 100 år genom en fest och utdelning av veterannålar
efter sommaren. På festen kommer V Östergötlands jubileums bok att presenteras.
V östgötapriset
Vänsterpartiet Östergötland ger varje år ett pris för utmärkande insats i frågor om integration
och/eller jämställdhet i länet. Priset på 10 000 kronor kan gå till en enskild person, förening
eller aktivistgrupp. Priset ska gå till den som under året har gjort insatser för ett mer rättvist
och jämställt Östergötland. Distriktet är välkommen att under året nominera lämpliga
pristagare till distriktsstyrelsen som beslutar i frågan. Priset delas ut i samband med
distriktsårskonferensen.
Politiska prioriteringar
Debatten om vinster i välfärden trappas upp och särskilt i Östergötland gör andra politiska
partier sitt allra yttersta för att privatiseringar av välfärden ska fortgå. Både i kommunal och
regional verksamhet sker privatiseringar och V Östergötland kommer prioritera frågan i hela
distriktet och särskilt använda varandras kunskaper och frågor i våra olika kommuner och på
regional för att uppmärksamma frågan.
Aktiviteter
Vänsterdagarna
Distriktet kommer att möjliggöra att så många som möjligt kan delta på Vänsterdagarna 29
september till 1 oktober 2017 Malmö.
Valkonferens
I november 2017 är det valkonferens då distriktets medlemmar beslutar om riksdags- och
landstingslistan.

Strategimöte inför valet
Distriktet samlar distriktsstyrelsen, partiföreningsordförande och regiongruppledare till
planeringsdagar i januari 2018.
Inför kongressen
I februari 2018 är det kongress och distriktet kommer att organisera och hjälpa
kongressombuden med förberedelser.
Studier
Partiföreningsskolan för nyvalda styrelser är den stora utbildningssatsningen som kommer
pågå under verksamhetsåret.
Distriktet kommer hjälpa och uppmana partiföreningarna att fortsätta att arrangera
Vänsterskolor. Vänsterskolans kurser finns att själv ladda hem består av youtube-filmer och
diskussionsmaterial och är enkla att arrangera för partiföreningarna.
Träff för arvoderade förtroendevalda
Ombudsmannen samlar våra förtroendevalda som arbetar minst halvtid i kommuner eller
regionen för att utbyta erfarenheter. Träffarna sker utifrån behov och intresse.
Kampanjer
Distriktet ska delta i samtliga nationella kampanjer, där finns riksdagsledamot och
landstingsgruppen som särskilt stöd.
Vänsterkonferenser
Distriktet ska arrangera 3-4 Vänster/KoLa-konferensen som främst riktar sig till
förtroendevalda i kommuner och landsting och som behandlar aktuella frågor för Östergötland
samt intressant och aktuella ämnen som berör partiet. Vänsterkonferenserna är flexibla och
kan även innehålla andra ämnen och målgrupper.
Satsning på partiföreningarna
För att stötta partiföreningarna i Östergötland har distriktet en partiföreningsfond. Fonden ska
användas av partiföreningarna för att söka ekonomiskt stöd för aktiviteter under
verksamhetsåret. Distriktsstyrelsen tror att det är ett effektivt och enkelt sätt att uppmuntra
partiföreningarna till flera aktiviteter, speciellt om partiföreningen har små ekonomiska
resurser.
Ansökningsförfarande och ansökningspolicy bifogas verksamhetsplanen.
Partiföreningsfondens medel uppgår till 50 000 kronor per år.
Distriktets fortsatta satsning på att stötta små partiföreningar fortsätter och där extra stöd
kommer att ges för att få den nystartade partiföreningen i Boxholm att komma igång.
Inköp av material till partiföreningar
Distriktet inhandla material som partiföreningarna kommer kunna köpa till reducerat pris,
beroende på partiföreningens ekonomiska situation. Målet är att alla partiföreningar ska ha ett
bra grundmaterial utifrån sina förutsättningar och att betalning sker solidariskt efter förmåga.
Partiföreningar som har ett behov av material hör av sig till distriktet. Distriktet kommer även
att bistå med hjälp att uppdatera partiföreningarnas hemsidor så att sidorna är aktuella inför
valet.

Zetkin
Zetkin är ett digitalt arbetsverktyg för att organisera partiföreningsaktiviteter, utvecklad av
Vänsterpartiet Malmö. Vänsterpartiet Östergötland har tidigare beslutat att delta i
utvecklingen av Zetkin och att dom partiföreningarna som är intresserade kan använda att
använda verktyget inför och under valrörelsen. Arbetet med Zetkin fortsätter och en första
utbildning har genomförts för partiföreningarna. Distriktet kommer att skicka ut en enkät
partiföreningarna kan använda för att identifiera vad medlemmarna är intresserade av att
engagera sig i inför valrörelsen
Distriktsstyrelsens arbetsform och organisation
Distriktsstyrelsen ska under 2017 ha minst ha åtta möten per år. Mötena ska förberedas av AU
och ombudsmannen. Till DS adjungeras alltid landstingets gruppledare eller politiska
sekreterare, representant för Ung Vänster och Vänsterns Studentförbund, riksdagsledamot och
PS-ledamot från distriktet. Till mötena ska också ordförande eller annan representant från
varje lokalförening bjudas in samt valberedning och revisorer. Mötesformerna ska passa dom
flesta av DS-ledamöterna och ske på varierade dagar och platser i veckan.
Kommunikation
Distriktet informerar medlemmarna via nyhetsbrev cirka 6 gånger per verksamhetsår.
Hemsidan ska uppdateras kontinuerligt. Distriktet ska uppmuntra medlemmarna att anmäla
sin e-post till central nivå så samtliga kan motta VIPS.
Arbetet med motionsbanken kommer att fortsätta.
Region Östergötland/landstingsgruppen
Vänsterpartiet för region Östergötland organiserar sig i tre olika delar, nämndgrupp,
fullmäktigegrupp och stora gruppen, en organisationsmodell som distriktsstyrelsen beslutat
om.
Samarbetet mellan distriktsstyrelsen och landstingsgruppen/region Östergötland har fungerat
väl i flera år och distriktsstyrelsen hoppas på fortsatt gott samarbete och kommunikation.
Representation och nationella deltagande
Distriktet har alltid som målsättning att vara representerad i varje instans på central nivå. Efter
kongressen i maj 2016 har vi nu en ordinarie ledamot i PS, Nicklas Ellehammar Lundström
och en ersättare Deniz Tütüncü och Elisabet Strömfelt till revisor. Emil Broberg är
gruppledare för V i SKL och tredje vice ordförande för SKL. Vi ska eftersträva att till nästa
kongress bli representerade med både ordinarie och ersättare i PS, ledamot i
Programkommissionen och ledamot i valberedningen. Vi ska vara representerade på varje
konferens eller seminarium som ordnas på central eller regional nivå. Efter sådant deltagande
ska distriktets representant lämna en kort skriftlig rapport till DS.
Medlemsutveckling
Under året kommer fortsatt medlemsvärvning att vara en viktig fråga. Målet är att under 2017
uppnå 570 medlemmar. Målet är att alla medlemmar väl ska känna till sin lokalorganisations
och distriktets organisation och aktiviteter. Stöd ska ges till partiföreningar som önskar det.
Ett nytt medlemsregister kommer att sjösättas under verksamhetsåret, distriktet kommer att
erbjuda en utbildning i det nya systemet.

Barnpassning
Distriktet kommer erbjuda barnpassning vid sina arrangemang om behovet finns. Anmälan
om barnpassning kommer inkluderas i inbjudan till arrangemangen.
Slutord
Det här är året då vi både blickar bakåt och lär oss av våra 100 första år som parti men även
blickar framåt och förbereder en valrörelse som nog inte kommer likna något vi tidigare har
upplevt. Vänsterpartiet Östergötland står väl rustade att på bästa sätt stötta, organisera och
hjälpa partiföreningarna i hela länet. Tillsammans kommer vi göra ett fantastiskt
verksamhetsår.
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