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Verksamhetsberättelse 2020 
 

Detta är distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse. Distriktsstyrelsen har under 

verksamhetsåret strävat efter att förverkliga det uppdrag som den fått av årskonferensen. 

Verksamhetsberättelse är 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 2020.  

Det har varit ett ovanligt, annorlunda och i många avseende påfrestande år med anledningen 

av pandemin som slog till med full kraft i mars 2020. Mycket av distriktets ordinarie 

verksamhet, som utåtriktade aktiviteter, möten och studiecirklar tvingades ställas om för att 

hindra och begränsa spridningen av Covid-19. 

Pandemin satte sin prägel på i princip hela verksamhetsåret för 2020 och kommer att prägla 

verksamheten också framöver. Dock lyckades vi i mångt och mycket med att just ställa om 

och vi är många som lärt oss mycket om hur man arrangerar och deltar på bästa sätt i olika 

digitala aktiviteter. Coronapandemin har lärt oss att ta kampen på helt nya sätt. Vi ställer inte 

in, vi ställer om tillsammans. När vi inte kunde komma till 1maj, kom 1 maj till oss. 

Partiföreningarna lyckades hålla i fanan och "hängde rött" i Östergötland. Vi ser hur vi gör 

skillnad och hur den lokala kampen är viktigare än någonsin.  

Vänsterpartiet Östergötland kan se tillbaka på ännu ett någorlunda aktivt verksamhetsår. Vi 

har trots allt genomfört ett stort antal aktiviteter under året. Distriktet har arrangerat eller 

medarrangerat 31 aktiviteter under året. 

Distriktsstyrelsen hade planerat och lagt styrelsemöten ute i partiföreningarna för att i 

samband med styrelsemöten samtidigt också kunna träffa representanter från den lokala 

partiföreningar och ta del av deras arbete och utmaningar. Tyvärr, efter några månader, fick 

ambitionen stå tillbaka pga. av Corona. Distriktsstyrelsen genom att bjuda in lokala 

företrädare till digitala styrelsemöten ändå kunnat upprätthålla en viss kontakt. 

 

Söndagen den 18 oktober hade Jonas Sjöstedt sitt sista möte som partiledare, vi samlades för 

att lyssna på honom på Cnema i Norrköping. Sista kvällen med Jonas kunde följas live och 

sågs av ett par tusen personer.  

 

Kongressen präglade mycket av verksamhetsåret. Valen av ombuden, politiska diskussioner 

kring partiprogrammet och framtidsstrategin upptog kamraternas intresse. Kongressen 

genomfördes som en tvådagarskongress i en modifierad och delvis digital form 31/10–1/11. 

Ombuden samlades på olika platser i landet i grupper färre än 50 personer och där restiden för 

de flesta ombud inte översteg 2 timmar. Alla ombudssamlingarna var uppkopplade mot 

varandra och det var på detta sätt kongressen kunde genomföras. Östergötland var värddistrikt 

för en av samlingarna och ombuden samlades i Norrköping. 

Information till ordföranden och gruppledare har kontinuerligt skickats via mejl. Alla 

medlemmar har fått Nyhetsbrevet (V) Östergötland 25 gånger under 2020.  

 



Medlemsrapport 

Efter den exceptionella medlemsökningen under 2018 och i viss mån även 2019 så har 

medlemsbasen stabiliserats en aning och vissa partiföreningar har haft ett större tapp. Det 

gäller framförallt mindre partiföreningar. Nettoförändringen visar dock att vi tappade ungefär 

lika många som vi värvat under de goda åren. 

 

Här är uppgifter som gäller för 2020-12-31: 

Totalt antal betalningsklara medlemmar: 

832 (2020-12-31), 966 (2019-12-31)   

Nettoförändring under verksamhetsperioden: - 134 

Andel kvinnor: 47% (2020) 45% (2019) (Drygt hälften av registrerade medlemmar i registret 

har inte uppgett könstillhörighet). 

 

Studier och träffar: 

Under året har vi haft två introduktionsutbildningar och kurs för nya medlemmar. Den 

facklig-politiska vänsterskolan hade fyra utbildningstillfällen, det fackliga nätverket körde ett 

par digitala möten bl.a. en om LAS-frågan. 

Distriktet erbjöd en studiecirkel: Klass, konflikt och samhällsförändring som gavs under 4 

tillfällen. 

Miljö-och klimatnätverket träffades fyra gånger under året och arrangerade bl.a. ett digitalt 

möte med Jens Holm, klimatpolitiska talesperson. Röd lördag om LAS genomfördes i 

oktober. Distriktet anordnade ett digitalt möte om Landsbygdsutvecklingen med bl.a. 

deltagande av Birger Lahti, riksdagsledamot. Distriktet arrangerade en internfeministskola i 

mars med Carolina Gustafsson, ordförande i Vänsterpartiets styrgrupp för kvinnors 

organisering, m.m. Information till ordföranden och gruppledare har kontinuerligt skickats via 

mejl.  

  

Antal distriktstyrelsemöten: 11 

Arbetsutskottet:  12 

Träff med partiordföranden: 2 

Träff med gruppledare och politiska sekreterare: 4 

 

Distriktsstyrelsen har under året haft följande sammansättning: 

 

Ordförande: Anders Lind, Kinda PF 

Vice ordförande:  Anna Carlenius, Kinda PF  

Kassör: Malin Östh, Söderköping PF 

 

Övriga ledamöter: 

Kerstin Sagström, PF Linköping 

Marcus Levin, PF Vadstena 

Kalle Hildebrand, PF Ydre 

 

 

 

Ersättare:  

Annika Johansson, PF Åtvidaberg 

Jonas Söderlund, PF Söderköping 

Kicki Stridh, PF Kinda 

Daniel Hermansson, PF Mjölby 



 

Distriktsstyrelsen vill framföra ett varmt tack till distriktets föreningar, till alla medlemmar 

och till alla som hjälpt till i det politiska arbetet under året. 

 

 

 

 

Bilaga 1 

Måluppfyllelse Verksamhetsplan 2020 

Större distrikt, starkare partiföreningar 

Den nationella utbildningen Facklig-politiska vänsterskolan genomföras under hela 

verksamhetsåret. Genomfört! 

 

Utveckla den internfeministiska arbete i distriktet. Arrangera medlemsutbildningar i 

internfeminism. Utbildning har arrangerats dock inte i den omfattning vi planerade för 

pga. rådande omständigheter. 

 

Verksamhetsbredd uppmuntras och alternativet att starta arbetsgrupper på distriktsnivå kring 

olika aktiviteter ska finnas. Ambitionerna har bromsats av pandemin, men möjligheterna 

funnits. 

 

Det är viktigt att nya medlemmar känner sig välkomna till partiet och att vi erbjuder 

utbildningar och meningsfulla uppgifter för dem som vill bli aktiva. Genomfört! Vi har 

erbjudit medlemmarna ett antal digitala seminarier i olika ämne. 

 

Distriktet ska erbjuda nya medlemmar 2 introduktionsutbildningar under 2020. Distriktet 

uppmuntrar till bildandet av en digital arbetsgrupp för förbättrade kommunikationer. 

Genomfört! 

 

Distriktsstyrelsen ska ha tätare kontakt med partiföreningarna och deras ordföranden. Fler 

distriktsstyrelsemöten ska genomföras på annan ort än i Linköping. Representanter från 

distriktsstyrelsen ska oftare än hittills medverka vid partiföreningarnas medlems- och 

styrelsemöten. Genomfört de första månaderna på året, sedan har lokala företrädare 

bjudits in till distriktsstyrelsesammanträden. 

 

Politik för en rättvis Region 

Under 2020 ska distriktsstyrelsen utse en arbetsgrupp för att ta fram Vänsterpartiet 

Östergötland Regionpolitiskt program. I arbetsgruppen samlas representanter från 

distriktsstyrelsen, regiongruppen och partiföreningarna. Förslag till program ska skickas ut på 

remiss till partiföreningarna. Genomfört, arbete i full gång! 

 

Under 2020 kommer Distriktsstyrelsen och Regiongruppen att anordna samordningskonferens  

med syfte att diskutera och förankra politiken som rör Region Östergötland. Samtal med 

Regiongruppens representanter sker på olika sätt, men en samordningskonferens har 

inte genomförts. 

 



Distriktet ska verka för att ett centralt arrangemang placeras i Norrköping innan 

mandatperiodens slut, i första hand Vänsterdagarna i andra hand kongressen. Ej genomfört, 

uppdraget tas upp för beslut i nästa verksamhetsplan 

 

 

En fungerande interndemokrati och en god kommunikation. 

Parlamentariker ha god kännedom om andra parlamentarikers arbete och politiska förslag runt 

om i distriktet och kunna enkelt dela med sig till varandra. Arbetet har initierats och ska 

finnas i vår egen IT-plattform  

Motioner, interpellationer och andra politiska förslag från parlamentariker runt om i länet 

samlas på en central plats, till exempel i en resursbank på distriktets digitala plattform. 

Genomfört, finns i V-molnet. 

Ordförande- och gruppledarträffar arrangeras minst 3 gånger per år. Genomfört! 

 

Nätverkande Östgötar 

Distriktet fortsatt stötta bildande och bibehållande av nätverken. Ekonomiskt stöd till 

specifika ändamål kan beviljas av distriktsstyrelsen eller arbetsutskottet. Genomfört! 

 

Nätverk ska bedriva intern och utåtriktat arbete inom sitt område. Genomfört! 

 


