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Häng med i sjukvården
Läs nyhetsbrevet från landstingsvänstern i Kalmar län
http://kalmarlan.vansterpartiet.se/landstingsvansterns-nyhetsbrev

Intervju Med

Irene 
Fleetwood
– jordens resurser var så 
fruktansvärt orättvist 
fördelade. Även i Sverige. 
det var orättvist ekonomiskt. 
Orättvist när det gäller 
bostäder. Orättvist mellan 
kvinnor och män. 
Orättvisan gjorde mig så 
upprörd. det var därför jag 
gick med i vänsterpartiet. 
För att skapa rättvisa.
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I handen håller du Vänsterpartiet Kalmar läns nya 
nyhetsblad. Tanken är att detta nyhetsblad ska bli en 
förlängd och distriktsanpassad version av rött, 
Vänsterpartiets egna samhälls magasin. Vi valde därför 
namnet Mer rött. 

Att lansera Mer Rött är ett led i att öka den interna 
kommunikationen i Vänsterpartiet Kalmar län. Detta 
togs det beslut om på distriktårskonferensen i år. För
hoppningen är också att Mer Rött ska kunna användas 
för att locka fler till Vänsterpartiet, både som sympati
sörer och medlemmar. Mer Rött kommer innehålla 
intervjuer, nyheter, artiklar, reportage, kalendarium 
m.m. Vi planerar att ge ut Mer Rött fyra gånger per år.

I detta första nummer intervjuas distriktsordförande 
Irene Fleetwood. Irene är relativt ny i rollen som ord
förande men en riktig veteran i partiet. 

I år fyller Vänsterpartiet 100 år. I Ett kollektiv av 
röster – 100 år av systerskap berättar partiets kvinnor 
om dess historia. Läs om hur du kan köpa jubileumsbo
ken lagom till semestern.  

Du kan också läsa om distriktets kampanj för att 
stötta polska kvinnors rätt till sina kroppar. I Polen har 
abort rätten inskränkts till att bli en av Europas sträng
aste. Med ett enkelt Swish kan du bidra till något stort.  

Sex timmars arbetsdag på massvis av arbetsplatser i 
välfärden runtom i landet. Detta föreslår Vänsterpartiet 
och det kommer bli ett av partiets viktigaste krav i 

 kommande budgetförhandlingar med regeringen. Läs 
debattartikeln av Kaj Raving, ledamot i partistyrelsen. 

Du har väl inte missat att anmäla dig till Vänster
dagarna?! Detta är Vänsterpartiets största arrangemang 
och i år väntas runt 1 300 personer delta. Sista anmäl
ningsdag är 16 juni. Läs mer om hur du kan anmäla dig. 

Och du, känner lust att vara med och skapa nästa 
nummer av Mer Rött? Tveka inte att kontakta mig i så 
fall. Jag tar även tacksamt emot allehanda synpunkter, 
feedback och frågor kring Mer Rött. Jag lovar att svara 
så fort jag kan. 

Trevlig läsning!

Per Gawelund, redaktör 
per.gawelund@gmail.com
073–932 48 75

välkommen!

Köp jubileumsboken!  • ett kollektiv av röster – 100 år av systerskap

13 maj i år fyllde Vänsterpartiet 100 
år. För att uppmärksamma 100-års-
dagen har partiet valt att ge ut boken 
”Ett kollektiv av röster – 100 år av 
systerskap”. 

I artiklar, dikter, personporträtt och 
intervjuer skildras kvinnor som 
under Vänsterpartiets historia har 
gjort avtryck, skapat politik och 
brunnit för sitt parti.

Det är ett stycke historieskriv
ning, en hundraårig genomgång av 
pionjärer som  Kata Dalström, 
viktiga inspiratörer som Eivor 
Marklund, Barbro Backberger och 
Gudrun Schyman samt föregångare 
som Ulla Hoffmann och Ingrid 
Burman.

Genom de enskilda ödena målas 
en bild av feminismen, stoltheten, 

inspirationen, motgångarna och 
segrarna fram. Här skildras också de 
kvinnor som är aktiva i dag och som 
kan berätta om samtidens utmaning
ar och styrkor—om arbetet mot 
rasism, det fackliga arbetet, om 
HBTQfrågorna och om feminis
mens framväxt. Ett kollektiv av 

röster är en unik samling texter 
skrivna av ett åttiotal skribenter. 
Medverkar i boken gör bland andra 
Ida Gabrielsson, Annika Cullberg, 
Jonas Sjöstedt, Cecilia Torudd, 
Anna Herdy, Nooshi Dadgostar, 
Jenny Wrangborg, Hediye Güzel 
och Karolina Ramqvist.

Boken är 460 sidor tjock och kan 
beställas för partiföreningar på 
Vänsterpartiets centrala webbshop. 
Den kostar då 130 kronor. Har din 
partiföreningen inte beställt på 
webbshopen förut och behöver hjälp 
att beställa boken? Kontakta distrik
tets administrative sekreterare 
Richard Deichmann, 073–710 85 30 
eller kalmarlan@vansterpartiet.se

Boken finns även till salu på 
förlaget Leopards hemsida eller via 
AdLibris
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Vänsterpartiet Kalmar län driver just 
nu en kampanj för att stötta polska 
kvinnors rätt till sina kroppar.

På 60 och 70talet åkte många svens
ka kvinnor till Polen för att genom
föra laglig och säker abort. För oss i 
Sverige är det idag självklart att 
kvinnor bestämmer över sin egen 
kropp. Så är det inte i Polen. I Polen 
har aborträtten inskränkts till att bli 
en av Europas strängaste. Den polska 
regeringen vill dessutom göra ytterli
gare inskränkningar.

Nu är det vår tur att ställa upp. Vänsterpartiet i Kalmar län har därför tillsammans med angränsande distrikt och 
Vänsterpartiet i EU dragit igång en kampanj med syfte att dels samla in pengar till information om sexuella och 
reproduktiva rättigheter i Polen och dels att lyfta frågan om rätten till abort i allmänhet och situationen för polska 
kvinnor i synnerhet. 

Swisha solidaritet
Swisha ditt bidrag till 123 056 24 70 och märk meddelan
det ”Polen”. Du väljer själv hur mycket du vill bidra med. 
Pengarna går oavkortat till att stötta organisationer i Polen som 
arbetar med sexualupplysning och kvinnors rätt till sexuell och 
reproduktiv hälsa.

Om du saknar Swish använd Vänsterpartiet Kalmars Plus
giro: 679 1461. Skriv ”Polen” i raden för OCR/text.

Varmt tack för ditt bidrag! 
Besök gärna vår kampanjsida: 

http://kalmarlan.vansterpartiet.se/kampanjpolenssakarvar

Polens sak är vår
– stå upp för aborträtten!

du som är förtroendevald i landsting 
och kommun…
Du har väl inte glömt betala din partiskatt?

• Partiets välarvoderade förtroendevalda (riksdagleda
möter, landstingsråd, kommunalråd etc.) ska efterskän
ka alla inkomster från fasta arvoden som överstiger 5/8 
prisbasbelopp (28 000 kr 2017) netto till partiet

• I Vänsterpartiet Kalmar län ska alla förtroendevalda 
med arvoderade uppdrag på regionnivå betala 10 % på 
sitt nettoarvode till distriktet.

• Distriktsstyrelsen uppmanar medlemmar med arvode
rade uppdrag i länets kommuner att också betala 10 % 
på sitt nettoarvode. På kommunnivå ska pengarna 
betalas till den lokala partiföreningen.  

Läs mer om partiskatten på:
www.vansterpartiet.se/politik/politikerloner-partiskatt

Kolla in den nya hemsidan:
http://kalmarlan.vansterpartiet.se
Vänsterpartiet Kalmar läns hemsida har fått ny design. 
Här hittar du de 
senaste distrikts
nyheterna, aktuella 
debattartiklar, 
uppdaterat kalen
darium, 
kontaktupp gifter 
till distriktstyrel
sen, landstings
gruppen och partiföreningar m.m. Alla sidor kan du 
enkelt dela och sprida på sociala medier. 

Frågor om hemsidan 
Kontakta gärna webbredaktör Per Gawelund.
Mobil: 073-932 48 75 • E-post: per.gawelund@gmail.com 
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Irene Fleetwood är en kvinna med många järn i elden. 
Hon har uppdrag som förvaltare och god man, är med-
lem i Naturskyddsföreningen, Djurskyddsföreningen 
och Internationella Kvinnoföreningen. För Vänsterpar-
tiet i länet har hon varit en viktig frontfigur och stöt-
tepelare i många år. Hon bor i Mönsterås och är ordfö-
rande i den lokala partiföreningen. Och nu i mars blev 
hon även vald till distriktsordförande. Hennes ledord; 
solidaritet och rättvisa! 

I Mönsterås kvittrar fåglarna uppe i träden över det 
uppdukade bordet med fika. I hammocken ligger en 
uppslagen bok och ett rofyllt lugn vilar över trädgår
den. Våren är på gång och Irene berättar att hon har ett 
stort trädgårdsintresse. Och det är lätt att se i de nyren
sade rabatterna med lysande tulpaner. 

Irene berättar att hon officiellt gick med i partiet 
1972,  men att hon egentligen gick med redan innan. 

– Jag tillhör ’68 vänstern. Jag hade redan innan jag 
gick med i partiet varit aktiv i vänstern på olika sätt. 

När Irene växte upp såg världen annorlunda ut. Hon 
föddes mitt under brinnande andra världskriget och 
fattigdomen var utbredd i Europa. Irenes pappa var 
inkallad till Gotland. Hon minns att det fanns ett 
skyddsrum på hennes skola och att de tränade på att ta 
skydd där för den händelse att bomberna skulle falla. 

– Jag är liksom från en annan tid, flikar hon in. Hon 
fortsätter,

– Jordens resurser var så fruktansvärt orättvist 
fördelade. Även i Sverige. Det var orättvist ekono
miskt. Orättvist när det gäller bostäder. Orättvist mel
lan kvinnor och män. Orättvisan gjorde mig så upp
rörd. Det var därför jag gick med i Vänsterpartiet. För 
att skapa rättvisa. 

Bakgrund som sjuksköterska
Irene har ett långt yrkesliv som sjuksköterska bakom 
sig. Hon har jobbat mestadels inom psykiatrin, men 
även på andra avdelningar på sjukhuset. 

Den sista tiden som sjuksköterska varvade Irene 

nyvald veteran med 
stort engagemang
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nattjänstgöring på psykakuten med  jobbet som poli
tisk sekreterare för Vänsterpartiet i landstinget. Hon 
ville inte släppa förankringen i sin profession. Jobbet 
gav henne verklighetförankrade synpunkter och för
slag från kollegorna på golvet.

– Det var roligt att lyssna på alla som jobbade och 
fånga upp skilda åsikter och förslag. 

Irene har varit med om flera omorganiseringar och 
chefsbyten och vet hur det kan slita på personalen och 
försämra kontinuiteten för patienterna. Vid valet 2010 
klev Irene av rollen som politisk sekreterare då hennes 
dotter Linda Fleetwood blev vald som landstingsråd.

– I just de positionerna jobbar man så väldigt nära 
varandra så det hade inte varit lämpligt om jag suttit 
kvar. 

Saknar den internationella gemenskapen
Irene är förutom distriktsordförande även ordförande 
för partiföreningen i Mönsterås. 

– Men det är betydligt svårare än att vara distrikts
ordförande, säger Irene. Det är en sådan liten förening, 
det finns medlemmar men få aktiva. Tre av dem som 
sitter i styrelsen är jämngamla med mig, de har varit 
med i hundra år och har fått sin veterannål, säger Irene 
och skrattar. 

De äldre kämparna vill så gärna lämna över till en 
yngre generation, men det har varit svårt för det är få 
att lämna över till, berättar Irene som vet att det är så 
det ser ut i många av de mindre partiföreningarna. 

En annan sak som Irene tar upp är att hon ibland 
saknar känslan av att vara med om någonting större. 
Att känna den internationella gemenskapen arbetare 
emellan. Hon önskar att partiet hade mer kontakt med 
olika vänsterpartier i andra länder. 

– Inte bara mellan partitopparna utan att partiet som 
helhet hade det. 

Feminismen är en viktig och självklar del i Irenes 
politiska kamp. Andra frågor som hennes hjärta klap
par lite extra för är tillgången på bra bostäder till alla. 
Hon oroar sig över att ungdomar har svårt att få en 
bostad. 

– Idag måste ungdomar många gånger ha föräldrar 
som har möjlighet att bidra med pengar eller kontakter, 
konstaterar hon. 

Hon tar upp bostadssituationen för det nyanlända 
och påpekar att bostäderna är bedrövliga på sina håll. 

– Bostadsfrågan är jätteviktig och någonting måste 
göras, säger Irene med eftertryck i rösten. 

Kan bli förbannad
Bankernas agerande anser Irene är fruktansvärt. Det 
gör henne alldeles rasande när hon läser att oansvariga 
banker räddas genom arbetarnas skattepengar. Irene 
tar också upp bankernas kontanthantering. Hon berät
tar att hon har jämnåriga som inte har en dator och som 
är vana att gå till banken för att betala räkningar. Irene 
menar att bankernas kontanthantering är en demokrati
fråga. 

Samtalet kommer in på den globala kapitalismen. 
Irene avskyr när företag frånsäger sig sitt ansvar ge
nom att anlita underleverantör i flera led. Som exempel 
nämner hon när ett svenskt storföretag anlitar ett polskt 
företag som i sin tur tar in rumänska arbetare som 
tvingas arbeta för runt 30 kr i timmen. 

– De har inga rättigheter och tvingas, i till exempel 
byggbranschen, att jobba utan säkerhetsutrustning. 
Det är den ena sidan. Den andra är att företagsledning
en pressar arbetarnas löner på detta vis. Det är sånt här 
som kan få mig att bli förbannad en hel kväll.

Böcker är en av Irenes stora passioner, och hon har 
ett gediget bibliotek. Historiska böcker slukar hon, 
men hon kan också bli lite modfälld när hon läser dem. 

– Jag ser likheterna med dagens samhälle och det är 
ju väldigt lite som har förändrats egentligen. 

Praktisk solidaritet
Irene gläds åt när hon upplever gemenskap och prak
tisk solidaritet. Till exempel nämner hon när en grupp 
kvinnor i Mönsterås gick samman för att bistå de 
romska tiggarna från östeuropa. De startade en Face
bookgrupp, anordnade namninsamlingar och uppma
nade folk att skänka pengar och saker.

– Det gjorde mig jätteglad, då blir jag varm i hjärtat, 
säger hon och ler. 

teXt: Per Gawelund & tove Gawelund
FOtO: Per Gawelund

Irene Fleetwood, ordförande
Kaj Raving, vice ordförande
Sylvia Borg, ledamot
Linda Fleetwood, ledamot
Jonas Friberg, ledamot
Per Gawelund, ledamot

Malin Pettersson, ledamot
Claes Zachrisson, ledamot
Jens Körge, suppleant
Angelique Orsvärn, suppleant
Lars Holmberg, suppleant

Mer info?
För kontaktuppgifter och presentation av 
varje företrädare gå in på:
kalmarlan.vansterpartiet.se/kontakt/di-
striktsstyrelsen

ny distriktsstyrelse – vald på distriktårskonferensen i vimmerby 11 mars 
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Arbetstidsförkortning med bibe-
hållen lön har varit en viktig fråga 
för Vänsterpartiet under lång tid. 
Arbetarrörelsen har drivit frågan 
om arbetstidsförkortning sedan 
1800-talet. Trots att högern varje 
gång sagt att det är omöjligt så har 
arbetstiden kortats många gånger i 
olika steg sedan dess. Nu är det hög 
tid för nästa steg.

Vänsterpartiet föreslår nu en natio
nell satsning på sex timmars arbets
dag. Vi vill införa treåriga projekt 
med sex timmars arbetsdag på en 
arbetsplats i vartenda landsting och 
varenda kommun i hela Sverige. 
Sex timmars arbetsdag med bibe
hållen lön. Vi går från enstaka 
försök till kortare arbetstid på mas
sor av arbetsplatser. Vi påbörjar i 
praktiken resan mot sex timmars 
arbetsdag.

Arbetstidsförkortning ger ökad 
makt och fritid till människor samti
digt som det är en stor feministisk 
reform. Alltför ofta bekostar idag 
främst kvinnor sin egen ”arbetstids
förkortning” med deltidslön och 
låga framtida pensioner. Med en låg 
deltidslön följer oftast ett direkt 
ekonomiskt beroende av en man 
både i arbete och efter pensione
ringen. Det är knappast bra för 
jämställdheten.

De senaste decennierna har 
arbetsplatserna slimmats och effek

tiviserats i stor utsträckning. Många 
har svårt att kombinera förvärvsar
bete med föräldraskap, familj och 
fritid – tiden räcker inte till. Många 
stressar sönder hälsan, livet och 
relationerna till våra nära och kära. 
Samtidigt står många människor 
utan arbete eller arbetar ofrivilligt 
deltid.

Vi behöver ett arbetsliv med plats 
för fler, där vi kan minska sjukskriv
ningar och utbrändhet. Där männis
kor inte slits ut i förtid utan orkar 
jobba till pensionsålder. Vi behöver 
ett mänskligt och rättvist samhälle 
där människor har möjligheter att 
leva rika liv. Vänsterpartiet utmanar 
den uppgivenhet som präglar stora 
delar av dagens politik. Vi vill vi ge 
människor tid att leva.

Sverige är redo för en ny frihets
reform. En reform som kommer att 
ge oss ökade möjligheter att få livet 
att gå ihop, göra oss friskare och 
göra att fler kan få jobba. Sverige är 
redo för sextimmars arbetsdag. Vi 
vill ha en samhällsekonomi som är 
bra för alla och inte bara några få 
och kortare arbetstid är ett viktigt 
steg på den vägen. Det är vår tur nu.

Den samlade borgerligheten vill 
inte framåt utan bakåt till en tid där 
människor stod med mössan i hand 
för att få ett jobb. Lägre löner och en 
osäkrare arbetsmarknad skapar inte 
bättre liv och inte ett bättre sam
hälle. Vad socialdemokratin vill är 
allt svårare att veta. Som en vindflö
jel fladdrar de fram och tillbaka. De 

har helt enkelt inte den kompass för 
jämlikhet som det här landet behö
ver.

Vi är ett parti med visioner och 
frågan om sex timmars arbetsdag 
har stått på vår dagordning under 
lång tid. Vi nöjer oss dock inte med 
att drömma utan vill förändra på 
riktigt. Det kräver politiska förslag 
som är praktiskt genomförbara. Nu 
visar vi att sex timmars arbetsdag 
inte är en utopi utan en möjlig, och 
önskvärd, reform.

Vi vill nu genomföra en storska
lig satsning på kortare arbetstid i 
varje landsting och kommun i hela 
Sverige, på arbetsplatser som äldre
omsorg och sjukvård, socialtjänst, 
barnomsorg och skolan. Efter tre år 
ska satsningen studeras och utvär
deras. Vi räknar med att det kommer 
kosta ungefär 2,5 miljarder årligen. 
Detta blir ett av våra viktigaste krav 
i sommarens budgetförhandlingar.

Den här satsningen är ett strate
giskt steg för arbetstidsförkortning, 
snabbt och lätt att få igång. Och 
med ett så pass storskaligt projekt 
över hela landet kommer resultaten 
bli svåra att avfärda. Vi visar att det 
går. Vi startar något som kan spridas 
som ringar på vatten till fler arbets
platser. Åtta timmars arbetsdag är 
en 100 år gammal idé, sex timmars 
arbetsdag är framtiden.

Kaj raving
ledamot av Vänsterpartiets 

partistyrelse

Kortare arbetsdag är målet

Kaj Raving
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Snart är det dags igen för Vänster-
dagarna – partiets största evene-
mang vid sidan av kongressen. I år 
arrangeras Vänsterdagarna mellan 
den 30 september till 1 oktober. 

Precis som förra gången hålls Vän
sterdagarna i Malmö. Runt 1 300 
personer väntas delta. Anmälan är 
öppen och pågår för fullt – ta chan
sen du också! 

Kom och delta i två dagars samtal 
och seminarier om aktuella och 
viktiga politiska frågor – alla vän
sterpartister är välkomna! 

Vänsterdagarnas program är 
späckat med massor av program
punkter som innehåller något för 
alla. För kommun och landstings
politiker är det en chans till kun
skaps och erfarenhetsutbyte, för 
organisatörer och kampanjaktivister 
kommer det att finns mycket att lära. 

Alla partimedlemmar är välkomna 
och har en plats på Vänsterdagarna.

Det låter toppen, hur går jag 
vidare?

Ta kontakt med din förenings
styrelse om vilka förutsättningar ni 
har att skicka parlamentariker och 
föreningsaktiva till Vänsterdagarna. 
Självklart går det utmärkt att anmäla 
sig som enskild medlem.    

När är Vänsterdagarna?
Vänsterdagarna äger rum den 

30/9–1/10 2017. Fredagen den 29/9 
blir det nätverksträffar och kultur
kväll för alla som kommer redan på 
fredag. Du anmäler dig till den 
nätverksträff du vill delta på.

Var är Vänsterdagarna?
Vänsterdagarna äger rum i Mal

mö för tredje gången i rad!
Var ska du anmäla dig?
Anmälan görs på http://vanster

dagarna.vansterpartiet.se

När ska du anmäla dig?
Senast den 16 juni.
Vad kostar det?
Priset för att delta i konferensen 

inkl kulturkvällen och nätverksfre
dagen är 1 390 kronor.

En festbiljett till den stora Vän
sterfesten Oh what a circus! på 
lördagskvällen kostar 100 kronor 
och bokas vid anmälan.

Boende och resa
Då det är flera stora arrangemang 

i staden samtidigt är det viktigt att 
du bokar ditt boende och resa i god 
tid. Boende bokas vid anmälan till 
Vänsterdagarna.

Mer information
Du hittar alla programpunkter, 

kontaktuppgifter och mer praktisk 
information på http://vansterda
garna.vansterpartiet.se

Missa inte vänsterdagarna!
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Kalendarium
16 juni
Sista datum att anmäla sig till vänsterdagarna. 
Läs mer och anmäl dig på vansterdagarna.vansterpartiet.se

11 augusti
Kallelse till valkonferensen
Information och kallelse om valkonferensen 11 november ska 
gå ut till samtliga medlemmar.

9 september
Kongressutbildning
➤ DATUM: lördag 9 september 
➤ PLATS: Blomstermåla

16 september
Ordförandekonferens i norra distriktet:  
Västervik, Vimmerby, Oskarshamn, Hultsfred, Högsby och 
Mönsterås. (Självklart är ordföranden i södra distriktet också 
välkomna!)
➤ DATUM: lördag 16 september 
➤ PLATS: Vimmerby

23 september
Ordförandekonferens i södra distriktet: 
Kalmar, Nybro, Borgholm, Mörbylånga, Emmaboda och 
Torsås. (Självklart är ordföranden i norra distriktet också 
välkomna!)
➤ DATUM: lördag 23 september 
➤ PLATS: Kalmar, distriktkansliet på Stagneliusgatan 31

29 september–1 oktober
vänsterdagarna
➤ DATUM: fredag 29 september-söndagen 1 oktober 
➤ PLATS: Malmö
Läs mer och anmäl dig på vansterdagarna.vansterpartiet.se

1 oktober
nomineringsstopp inför valkonferensen
Sista datumet att skicka in nomineringar till valberedningen 
av kamrater som ska representera partiet på riksdagslistan 
och regionlistan (f.d. landstingslistan) i valet 2018. Första  
oktober är också sista datumet att skicka in nomineringar till 
kongressombud.
Nomineringar skickas till valberedningens sammankallande 
Lena Granath på e-post: lena.s.granath@gmail.com

14 oktober
Kurs i motionsskrivning
Inför partikonkressen och distriktets årskonferens 2018 
anordnar distriktet en kurs i motionsskrivning.
➤ DATUM: lördagen 14 oktober 
➤ PLATS: Blomstermåla

14 oktober
anmälan av ombud till valkonferensen
Sista datumet för länets partiföreningar att anmäla sina 
ombud till valkonferensen 11 november. 

9 november
Motionsstopp inför kongressen
Sista datum att skicka in motioner till partikongressen.

11 november
valkonferens
På valkonferensen ska ombud från partiföreningarna välja 
vilka kamrater som ska representera partiet i regionkommu-
nen (f.d. landstinget) och riksdagen efter valet 2018. 
På valkonferensen kommer också distriktets kongress-
ombud utses. 
➤ DATUM: lördagen 11 november 
➤ PLATS: Mönsterås

 2018

27 januari 
Motionsstopp till distriktårskonferensen, dÅK
Sista datum att skicka in motioner till distriktsstyrelsen är 
10 mars. Motioner skickas till: kalmarlan@vansterpartiet.se

9–11 februari
Kongress
➤ DATUM: fredag 9-söndag 11 februari maj 
➤ PLATS: Karlstad, Congress Culture Centre (CCC)

10 mars 
distriktårskonferens
➤ DATUM: lördag 10 mars 
➤ PLATS: ännu inte bestämt

vad är på G i v Kalmar län?
Titta gärna in på kalmarlan.vansterpartiet.se/kalendarium. 
Här publiceras alla större händelser runt om i distriktet. 
Har din partiförening en händelse som är värd att nämnas i 
kalendariet?  
Skicka gärna in större händelser i din partiförening till webb-
redaktör Per Gawelund på e-post: per.gawelund@gmail.com


