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Till Partiföreningarnas medlemmar  

Distriktets valberedning och revisorer  

Landstingsgruppen 

Länets riksdags- och partistyrelseledamöter  

Distriktsstyrelsens ledamöter och partikansliet för kännedom 

 

 

 

 

Välkomna till distriktsårskonferens!  

Vänsterpartiet Kalmar Län håller årskonferens lördagen den 24 mars på 

Gamleby Folkhögskola i Gamleby. Adressen är Loftagatan 26. 

Konferensen startar kl 10 och beräknas pågå till kl 17.  

Årskonferensen är distriktets högsta beslutande organ och består av 

ombud från partiföreningarna valda på partiföreningarnas 

medlemsmöten. Konferensen är öppen för åhörare. Distriktet betalar resa 

och mat för ombud och två suppleanter per partiförening.  

Årskonferensen behandlar distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse och 

ekonomiska berättelse för det gångna verksamhetsåret samt landstings-

gruppens rapport. Vidare beslutar årskonferensen om verksamhetsplan 

för det kommande året, behandlar inkomna motioner samt väljer 

distriktsstyrelse, revisorer och valberedning 

Motioner 

Motioner ska ha inkommit till distriktsexpeditionen senast den 10 

februari, helst via e-post till adressen kalmarlan@vansterpartiet.se. Det 

går också bra att skicka dem till distriktsexpeditionen, på adressen 

Vänsterpartiet Kalmar Län, Stagneliusgatan 31, 392 34 Kalmar.  

Nomineringar 

Årskonferensen väljer distriktsordförande, distriktsstyrelse, revisorer och 

valberedning. Det går bra att nominera som enskild medlem, eller genom 

beslut av en partiförenings styrelse, medlemsmöte eller årsmöte. De 

nominerade ska vara tillfrågade. Deadline för nomineringarna är den 10 

februari.  
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Nomineringar till distriktsordförande, distriktsstyrelse och revisorer 

skickas till distriktets valberedning, på e-postadressen 

lena.s.granath@gmail.com. 

Nomineringar till ny valberedning skickas till distriktsstyrelsen senast 

den 10 februari på e-postadressen kalmarlan@vansterpartiet.se. 

Anmäl också gärna eventuella veteraner från era lokalföreningar, detta 

för att vi ska hinna beställa 40-års nålar till dessa. Detta görs också till 

kalmarlan@vansterpartiet.se 

Även behovet av barnpassning under årskonferensen ska anmälas till 

ovan nämnd adress.  

 

Med kamratliga hälsningar, 

 

 

_________________________ 

Richard Deichmann 

Administrativ Sekreteare 

Vänsterpartiet Kalmar Län 
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1. Ombudsfördelning 

Partiföreningarna representeras med ett ombud för varje påbörjat 10-tal 

medlemmar, baserat på antalet medlemmar den 18 december 2017. 

Stoppdatum för ombudsanmälan är den 19 Februari 2017 

 Vänsterpartiet Borgholm: 2 ombud 

 Vänsterpartiet Emmaboda: 2 ombud 

 Vänsterpartiet Hultsfred: 4 ombud 

 Vänsterpartiet Högsby: 1 ombud 

 Vänsterpartiet Kalmar: 12 ombud 

 Vänsterpartiet Mönsterås: 3 ombud 

 Vänsterpartiet Mörbylånga: 3 ombud 

 Vänsterpartiet Nybro: 7 ombud 

 Vänsterpartiet Oskarshamn: 7 ombud 

 Vänsterpartiet Torsås: 1 ombud 

 Vänsterpartiet Vimmerby: 5 ombud 

 Vänsterpartiet Västervik: 4 ombud 

Partiföreningarna väljer sina ordinarie ombud och suppleanter på ett 

medlemsmöte eller årsmöte. Samtidigt fastställs den ordning i vilken 

suppleanterna träder in. Ledamot i distriktsstyrelsen kan inte väljas till 

ombud. 

Skicka in ombudens och suppleanternas namn, kontaktuppgifter och 

eventuella allergier till distriktsexpeditionen, på adressen 

kalmarlan@vansterpartiet.se. Vi arrangerar också barnaktiviteter vid 

behov – se bara till att anmäla det i god tid.  

 


