
Protokoll DÅK 2017 (V) Västernorrland 2017-03-25

§ 01. Mötet förklaras öppnat

§ 02. Mötets behöriga utlysande förklaras giltigt 

§ 03. Dagordning fastställs 

§ 04. Fastställande av ombudslängd (vissa ombud saknas, bifogar ombudslista)

§ 05. Val av 
A) Mötesordförande – Isabell Mixter och Ingrid Välitalo
B) Mötessekreterare – Hans Zetterkvist
C) Justerare tillika rösträknare – Karin Gustavsson och Patrik Paulsson 

§ 06. Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes. 

§ 07. Ekonomiska berättelsen föredrogs och godkändes. 

§ 08. Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes. 

§ 09. Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen beviljades. 

§ 10. Verksamhetsplanen godkändes efter att ändringsförslag avslagits

§ 11. Val av 7 st ledamöter och 3 ersättare
A) Distriktsordförande -  Ingrid Nilsson
B) Kassör – Ain Liivlaid 
C) Ordinarie distriktsstyrelseledamöter – Andrea Aspegren, Martin Neldén, Sofia 

Gustavsson, Thomas Jäärf och Gunnar Fors
D) Ersättare till distriktsstyrelsen – Marie Buhr, Marita Björling och Mattias Morén med 

denna inträdelseordning. 
E) Revisorer – Isabell Mixter och Ingrid Välitalo
F) Valberedning – Sara Stockfelt, Stefan Lindqvist, Malin Wågberg, Urban Bolander, 

Eva-Mari Persson, Eduardo Villanueva-Pinto och Dorte Skulasson

§ 12. Landstingsfullmäktigegruppens verksamhetsberättelse föredrogs och godkändes med 
en protokollsanteckning av Karin Gustavsson. ”Jag reserverar mig mot den beskrivning som 
ges av händelserna som ledde fram till att (S) bröt sitt samarbete med (V), speciellt vad 
gäller att anmälan gjordes med stöd av landstingsgruppen.”

§ 13. Vårdpolitiskt program antogs med vissa omformuleringar och redaktionella 
förändringar. Reservation: ”Lokalföreningen i Sundsvall reserverar sig mot skrivningar om tre
akutsjukhus i länet då vi menar att Västernorrland ska ha tre sjukhus som ska 
omstruktureras till evidensbaserad, patientsäker och kostnadseffektiv vård.” 
”Lokalföreningen i Sundsvall reserverar sig mot skrivningar om att riva länsverksamheterna 
då vi menar att länsklinikerna behöver mer stöd och tid för att utvecklas optimalt.” - Karin 
Gustafsson, ordf (V) i Sundsvall



§ 14. Fullmäktigegruppens stadgar uppdateras enligt förslag. (Bifogas)

§ 15. Motioner: 
* En socialistisk landsbygdspolitik för Norrland – Bifalls

* Motion om landstingsuppdrag - DÅK beslutar att uppmana de landstingspolitiker som är 
valda på mandat från Vänsterpartiet men som trots detta lämnat Vänsterpartiets 
landstingsgrupp att lämna sina landstingsuppdrag och att i övrigt anse motionen besvarad. 

* Politisk asyl för Edward Snowden - DÅK beslutar att uppmana Vänsterpartiet centralt att 
aktivt driva frågan om politisk asyl i Sverige för Edward Snowden och anser motionen 
besvarad.

* Två landstingslistor: Medelpad och Ångermanland  - DÅK beslutar att avslå motionen 
samt att uppdra åt valberedningen att inför valkonferensen 2018 arbeta för att partiet i 
landstingsvalet 2018 ska ha en kandidatlista i alla fyra valkretsar. 

§ 16. Distriktsårskonferensens avslutas med talarstatistik: 
36% talartid (45% deltagare) Kvinnor
64% talartid (55% deltagare) Män
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