Hej,
24 mars är det dags för distriktets årskonferens. Då ska bland annat distriktets
sjukvårdsplattform inför valet antas. Du som medlem har nu möjlighet att tycka till
om det förslag som bifogats i handlingarna och som har tagits fram av distriktets
landstingsgrupp.
Vill du lämna synpunkter på plattformen så gör du det i form av en motion till
årskonferensen. Motionen ska vara distriktet tillhanda senast 10/2. Vänta inte till
sista dagen! Motioner som kommer in för sent kommer inte att behandlas.
Alla medlemmar och partiföreningar har rätt att motionera. På alla motioner ska det
finnas angivet en person med adress/telefonnummer/e-postadress som vi kan ta
kontakt med om det skulle vara några oklarheter.
När du skriver din motion så tänk på att det är ett sjukvårdsprogram, som alltså bara
är tänkt att beröra sjukvården. Tänk också på att lämna så tydliga synpunkter som
möjligt. Dokumentet är numrerat så att du ska kunna lämna radhänvisning.
Undvik det så långt det går att ta upp flera frågor i samma motion. Skriv separata
motioner om olika förslag, även om de berör varandra. Bara om flera förslag är
direkt beroende av varandra, t.ex. om en ändring på ett ställe i valplattformen kräver
konsekvensändringar på andra ställen, bör förslagen tas upp i samma motion.
Nedan följer ett exempel på hur en motion kan formuleras.
Motionera på!
Kaj Raving
Politisk sekreterare
Satsa på zeppelinare!
Sjukvårdsplattform
Rad 258
Landstingsgruppen har gjort ett i allt väsentligt bra arbete med att utforma en
sjukvårdsplattform. En brännande fråga som däremot skulle behöva prioriteras i
valrörelsen är den om zeppelinare och sjuktransporter. Att satsa på zeppelinare vid
längre sjuktransporter skulle inte bara skulle göra stor skillnad för klimatet, utan
också bygga stöd för vänstern i nya väljargrupper.
Vi yrkar
att meningen som slutar med ”och ekologiskt producerad” kompletteras med att
följande text läggs till sist i meningen på rad 258: ”…och vi vill att landstinget
införskaffar zeppelinare att använda vid alla sjuktransporter som överstiger 10 mil.”
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