
 
 

KALLELSE TILL  

DISTRIKTETS ÅRSKONFERENS 

2018 
 

Härmed kallas ombud från partiföreningarna i enlighet med stadgarna § 53 till distriktets 

ordinarie årskonferens, DÅK 2018.  

Plats: Meddelas senare. 

Förfrågan har ställts till partiföreningen i Sollefteå. 

 

Dag: Lördag 17 mars 2018  

Årskonferensen genomförs på lördagen. Vi återkommer om ev utbildning på söndagen. 

Synpunkter och förslag om detta mottages gärna. 

Tid: Avgörs när plats är bestämd 

  

Frågor att behandla: 

Årskonferensens dagordning skall enligt stadgarna § 68 uppta följande ärenden: 

 

* distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse 

* distriktsstyrelsens ekonomiska rapport 

* revisorernas berättelse 

* beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 

* val av distriktsordförande, distriktsstyrelse, revisorer och valberedning 

* landstingsfullmäktigegruppens rapport 

* verksamhetsplan 

* inkomna motioner 

Dessutom ska landstingsgruppens rapport och en rapport från distriktets riksdagsledamot 

behandlas. Därutöver behandlas de ärenden som DS tar upp eller som beslutas av 

årskonferensen.  

Ett ärende kommer att vara ett förslag från DS till Valplattform del 2 för landstingsvalet. 

Denna del kommer att behandla de regionala utvecklingsfrågor som Region Västernorrland 

ansvarar för, t ex kollektivtrafik och infrastruktur, regional tillväxt, utbildning, kultur, 

hållbarhet/miljö. Kom gärna redan nu in med förslag och tips om vad valplattformen bör 

innehålla. DS ambition är att kunna skicka ut förslaget i mitten av januari så att medlemmar 

och partiföreningar kan skriva motioner om förslaget. 

 

Motioner: 

Partiföreningar och medlemmar kan skicka in motioner senast den 3 februari 2018 till 

vasternorrland@vansterpartiet.se  

mailto:vasternorrland@vansterpartiet.se


 
 
Distriktsstyrelsen skickar ut motionerna med sina yttranden samt förslaget till 

verksamhetsplan för 2018 senast den 24 februari. Verksamhetsberättelse, ekonomisk 

rapport och revisionsberättelsen skickas ut senast 10 mars. 

Nominera senast den 16 februari 2018, 

Partiföreningar och medlemmar kan lämna nomineringar till de val som ska göras på 

årskonferensen. 

Nomineringar till ordförande, kassör, ledamöter och ersättare i distriktsstyrelsen 

skickas till valberedningen, Malin Wågberg, Fridhemsgatan 76, 85461 Sundsvall,  

e-post m.wagberg@gmail.com 

Nomineringar till ledamöter i valberedningen skickas till distriktsstyrelsen, e-post 

vasternorrland@vansterpartiet.se  

Ombud och övriga deltagare: 

Partiföreningarna ska utse ombud till årskonferensen. Varje partiförening har lika många 

ombud som påbörjat tiotal betalande medlemmar när denna kallelse skickas ut. Ledamöter i 

DS kan inte vara ombud.  

Antalet ombud per partiförening är Ånge 2, Sundsvall 11, Timrå 3, Härnösand 6, 

Kramfors 6, Sollefteå 6 och Örnsköldsvik 8 st. Totalt 42 ombud. 

Utöver ombuden har distriktsstyrelsens ledamöter, partistyrelseledamoten från 

distriktet/distriktets riksdagsledamot, landstingsfullmäktigegruppens ledamöter samt av 

partistyrelsen utsedda representanter yttrande- och förslagsrätt i samtliga frågor. 

Distriktsfunktionärer har yttranderätt i samtliga frågor. Revisorerna har yttrande- och 

förslagsrätt vid behandling av den gångna verksamheten. Valberedningens ledamöter har 

yttrande- och förslagsrätt i valfrågor. För inbjudna gäster beslutar årskonferensen om 

yttrande- och förslagsrätt. (Stadgarna § 58-59). 

Övriga medlemmar är välkomna att delta som åhörare 

Vi återkommer med datum för anmälan av ombud och övriga deltagare. 

Kostnaden för konferensen betalas av distriktet.  

 

Örnsköldsvik den 17 december 2017 

/Distriktsstyrelsen        
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