
Kallelse distriktsårskonferens 2017
Vänsterpartiet Västernorrlands ombud kallas härmed till distriktårskonferens (DÅK) den 25 mars 2017.

Plats
DÅKen genomförs på folkhögskolan i Härnösand

Tid
Årskonferensen sker på lördagen den 25 mars. Exakta tider kommer i senare utskick. Under söndagen 
den 26 mars kommer en utbildningsdag att genomföras. Närmare information och anmälan kring 
denna kommer i senare utskick. Övernattning på folkhögskolan kommer att erbjudas.

Motioner
Motioner ska enligt partiets stadgar vara distriktsstyrelsen till handa senast sex veckor innan DÅKen. 
Det innebär att de ska ha skickats in senast den 11 februari. Till DÅKen får medlemmar i 
Vänsterpartiet Västernorrland eller partiföreningar i Västernorrland motionera. Det innebär samtidigt 
att en motion inte kan undertecknas av ”Fullmäktigegruppen i X-stad”, däremot kan självklart 
fullmäktigegruppens medlemmar underteckna en motion. Motioner skickas till 
vasternorrland@vansterpartiet.se 

Det finns inga regler om vilka ämnen motionerna får handla om, men en vädjan från DS är att de 
handlar om frågor som distriktet hanterar. 

Under januari kommer ett förslag till verksamhetsplan för 2017 vara klart. Förslag till förändringar i 
den behandlas genom motioner.  

Ombud
Varje partiförening får skicka ett ombud per påbörjat tiotal medlemmar. Medlemsantalet räknas den 
dagen kallelsen går ut. Aktuellt medlemsantal ger följande ombudsfördelning:

 Sundsvall 13 ombud
 Örnsköldsvik 7 ombud
 Sollefteå 6 ombud
 Härnösand 6 ombud
 Kramfors 5 ombud
 Timrå 4 ombud
 Ånge 2 ombud

Totalt 43 ombud. 

Den som är ombud får inte samtidigt sitta i distriktsstyrelsen. Information om ombudsanmälan 
kommer i senare utskick.

Nomineringar
På DÅKen sker val av distriktsstyrelse, revisorer och valberedning. Nomineringar får göras ända till 
DÅKens genomförande, men för att valberedningen ska kunna förbereda valet av distriktsstyrelse och 
revisorer ska nomineringar till dessa vara inne hos valberedningen senast den 10 mars. Skicka 
nomineringarna till c.klevedal@hotmail.com . 
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Nomineringar till valberedning ska vara inne hos nuvarande distriktsstyrelse senaste den 10 mars. 
Skicka dessa nomineringar till vasternorrland@vansterpartiet.se 

Mer information kommer i början på nästa år.

Hjärtligt välkomna!

Martin Neldén, DS-ordförande Vänsterpartiet Västernorrland
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