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Detta är distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse. Distriktsstyrelsen har under
verksamhetsåret strävat efter att förverkliga det uppdrag som den fått av årskonferensen. Detta
är alltså inte en redogörelse för all verksamhet i distriktet under året, utan en redovisning av
hur distriktsstyrelsen arbetat med de åtaganden och arbetsuppgifter som förra
distriktsårskonferensen beslutade om i verksamhetsplanen för 2016.
Vinster i välfärden har varit i fokus under hela verksamhetsåret inte minst p.g.a. pågående och
även annonserade privatiseringar av verksamheter i Region Östergötland och i ett
flertal kommuner. Ett annat fokus har varit spridningen av de goda resultaten av reformerna
som Vänsterpartiet fått igenom i förhandlingarna med regeringen, 10 miljarder som gör stor
skillnad för de människor som berörs. Vi arbetade bland annat med partiets centrala kampanj
om Välfärden som gick ut på att på olika sätt aktivera människor till att visa att de månar om
välfärden och de vill att alla skattepengar går dit och inte ner i fickorna på privata profitörer.
Vänsterpartiet Östergötland kan åter se tillbaka på ett verksamhetsår där vi genomfört många
arrangemang. Ett arbete som initierades under året och som fortgår är att förbättra kontakten
med de mindre partiföreningarna, lyssna på deras behov och erbjuda extra stöd där det
behövs. Under året startades PF i Boxholm vilket var ett mål som distriktsstyrelsen hade satt
upp.
I början av året lade distriktskansliet den mesta tiden på att hålla igång och förbereda
ombudsvalet till Kongressen i Örebro och på att ro i land vår egen distriktsårskonferens,
processerna pågick parallellt. Arbetet med att ta fram en jubileumsbok inför partiets 100 års
jubileum startades under året och arbetet kommer att kulminera under verksamhetsåret 2017
med en stor jubileumsfest där boken kommer att presenteras.
Slutligen uppdrogs Distriktsstyrelsen i 2016 års verksamhetsplan att arbeta hårt för att öka
stödet för vår politik. Detta arbete måste utvecklas och konkretiseras jämfört med tidigare år.
Distriktsstyrelsen vill framföra ett varmt tack till distriktets föreningar, till alla medlemmar
och till alla som hjälpt till i det politiska arbetet under året.
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ETT AXPLOCK AV HÄNDELSER UNDER ÅRET:

Utbildningar, konferenser och interna arrangemang
Vi har planerat och genomfört ett antal utbildningar/konferenser som riktats till alla
medlemmar i distriktet. Flera konferenser/utbildningar hölls i Regionhuset i Linköping.
Formatet har visat sig vara en acceptabel nivå för en helgaktivitet. Vi har bland annat haft
följande teman: Regionfrågan i samband med förslaget om en ny indelning till färre län
och Valstrategier utifrån partiets arbete med opinionsanalysen. Två möten med
förtroendevalda i ledande positioner i kommuner och regionen genomfördes under
verksamhetsåret. Ett antal kongressombudsmöten genomfördes inför Kongressen i Örebro,
ombuden besökte två öppna möten, ett i Norrköping och ett i Linköping. Under året startades
partiföreningen i Boxholm upp, två möten arrangerades i Boxholm inför konstituerandet av
föreningen.

Distriktsstyrelsens sammanträden: Distriktsstyrelsen har sammanträtt 8 gånger under året. I
Linköping och Norrköping. DS-arbetsutskott har sammanträtt 9 gånger under året.

Medlemsutveckling:
Medlemsutvecklingen har varit försiktigt positivt under året. Vid utgången av 2015 samlade
vi 522 medlemmar. Till den 31/12–16 hade distriktets antal medlemmar ökat med 23 kamrater
och låg därmed på 545. Efter det datumet har 6 nya medlemmar tillkommit. Målet som
föregående distriktsårskonferens satte upp för 2016 var 600 medlemmar, vilket betyder att vi
inte har uppnått målet.

Information – kommunikation:
Information till partiföreningarnas ordförande och gruppledarna i kommunerna har
kontinuerligt skickats via mejl.
(V)i Östgötar skickades ut 4 gånger och (V) Info 8 gånger under 2016.
Utvecklingen av vårt kommunikationsarbete har förbättrats, i genomsnittet läser 81% av våra
medlemmar (V) Östgötar och nyhetsbrevet som skickas ut till alla medlemmar.

1:a maj:
Som tidigare år genomfördes 1:a majdemonstrationer tillsammans med Ung Vänster på 3
ställen i länet; Norrköping, Linköping och Motala. I Norrköping och Linköping talade bl.a.
Malin Björk, EU parlamentariker och Hanna Cederin, förbundsordförande för Ung Vänster. I
Motala talade bl.a. Linda Snecker, riksdagsledamot.
Centrala arrangemang
Distriktet har under verksamhetsåret varit representerat inom ett antal particentrala
arrangemang och möten, så som ordförandekonferenser och träffar med nationella
kvinnonätverket. Vi deltog på partiets Kongress i Örebro med 7 kongressombud:
Nicklas Lundström, Norrköping, delegationsledare
Malin Östh, Söderköping
Mona Olsson, Norrköping
Deniz Tütüncü, Norrköping
Peter Butros, Norrköping
Kerstin Lundberg, Motala
Jonas Andersson, Valdemarsvik
Tre östgötar valdes till positioner i partiet på central nivå: Nicklas Lundström som ordinarie
ledamot i Partistyrelsen, Deniz Tütüncü som ersättare i Partistyrelsen och Elisabet Strömfelt,
som revisorssuppleant.

Den avgående Distriktsstyrelsen tackar alla Vänsterpartister i länet för era insatser under året.

Norrköping, 25 mars 2017

