
Nomineringsanmodan val som sker på DÅK 2018 
 
Valberedningen i Vänsterpartiet Sjuhärad inhämtar från och med nu nomineringar till de uppdrag som 

kommer att väljas på distriktsårskonferensen lördagen den 24 februari 2018. 

Sammanfattning: 

 Förhandsnomineringsstopp är satt till 31 januari 2018. 

 Nomineringar skickas skriftligen till sjuharad@vansterpartiet.se eller till Vänsterpartiet 

Sjuhärad, Magasinsgatan 10, 504 35 Borås. 

Uppdragen som ska väljas: 

 Distriktsstyrelsens ordförande 

 Övriga distriktsstyrelseledamöter 

 Distriktsstyrelsesuppleanter 

 Revisorer + revisorssuppleanter 

 Ombud + ersättare till Nordkrokens årsstämma 

 Ombud + ersättare till ABF Västra Götalands konferenser 

 Ombud till Distriktens representantskap i Västra Götaland (V i Västra Götaland) 

Valberedningen består av: 

 Sofia Andersson, Borås, (sammankallande) 070 698 79 51 

 Karin Jageby, Mark, 070 962 39 39 

 Therese Lehtimäki, Vårgårda, 073 809 59 77 

 Evelina Karlsson, Ulricehamn, 076 776 27 16 

Hur man nominerar: 

 Valberedningen har beslutat att söka administrativt stöd av distriktsexpeditionen = 

nomineringarna skickas till sjuharad@vansterpartiet.se, eller till Vänsterpartiet 

Sjuhärad, Magasinsgatan 10, 504 35 Borås. 

 Samtliga nomineringar måste vara skriftliga och sända till ovanstående mail- eller postadress 

för att garanteras behandling. 

 Samtliga som blir nominerade ska vara tillfrågade och ha tackat ja till uppdragen. 

 Nomineringsrätt har enskild medlem, grupp av medlemmar, partiförening (via medlemsmöte) 

eller partiföreningsstyrelse. 
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Beskrivning av de viktigaste uppdragen 

Kort om DS-uppdraget 

Distriktsstyrelsen (DS) är länken mellan partiets grundorganisation (de lokala partiföreningarna), den 

regionala organisationen (V i Västra Götaland och dess regionfullmäktigegrupp) och central 

partiledning (partistyrelsen, riksdagsgruppen och partikansliet). Förutom att en del formella viktiga 

uppdrag hanteras på distriktsnivå, såsom fastställande av valsedlar till regionfullmäktige och riksdag, 

verkställande av kongressombudsval, hantering av centrala remisser, beslut om nedläggning eller 

uppstart av partiförening etc, är distriktsstyrelsens huvudansvar enligt partistadgan politikutveckling 

och att bedriva studieverksamhet. Dessutom ska DS erbjuda organisatoriskt stöd till partiföreningarna, 

rådgivning i stadgerelaterade frågor och på så vis utveckla partiets organisation. För ytterligare 

information om DS-uppdraget rekommenderas följande dokument: 

https://www.vansterpartiet.se/resursbank/ds-uppdraget 

Distriktens representantskap i Vänsterpartiet Västra Götaland 

Västra Götaland består idag geografiskt av fem partidistrikt. Således saknas en naturlig politisk 

koppling mellan varje distriktsstyrelse och regionfullmäktige, vilket är anledningen till att ”Distriktens 

representantskap i Vänsterpartiet Västra Götaland” finns. Varje partidistrikt väljer utefter 

medlemsantal ombud att representera sitt distrikt i detta organ. Representantskapets viktigaste uppgift 

är att utveckla den regionala politiken (sjukvård, kultur, kollektivtrafik, miljöpolitik i korta drag). 

Representantskapet ansvarar även för viss distriktssamverkan. Representantskapets ombud har 

inklusive årsmöte ca fyra träffar varje år på olika platser inom regionen, och väljer inom sig en 

styrelse, arbetsgrupper etc. För mer info om representantskapet kan ni i första hand kontakta dess 

ombudsman Jan Alexandersson på telefon 070 661 41 . 
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