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1. Inledning 
Det gångna verksamhetsåret har varit Vänsterpartiet Sjuhärads första verksamhetsår. I samband med 

årsskiftet 2016-17 trädde den nya distriktsorganisationen i Västra Götaland i kraft. En betydande del 

av arbetet under året har därför handlat om att etablera det nya distriktet – hitta bra sätt att arbeta på 

och förankra den nya organisationen ute i distriktets partiföreningar. Det är distriktsstyrelsens bild att 

omorganisationen har inneburit att förutsättningarna för arbetet med att stärka partiet i vår del av 

landet har förbättrats. 

På det politiska planet har 2017 varit ett omtumlande år. På det globala planet har instabilitet, 

osäkerhet och säkerhetspolitisk anspänning varit tydliga kännetecken. Också i Sverige har den 

politiska utvecklingen varit turbulent och genomgående har positionering inför valrörelsen varit en 

övergripande tendens. Sommarens regeringskris, turbulensen inom borgerligheten och diskussionen 

om högerns relation till Sverigedemokraterna är bara några exempel på just detta. I riksdagen har 

Vänsterpartiet drivit fram en budget som sätter ekonomisk rättvisa på dagordningen och som stärker 

löntagarkollektivets ställning. Utifrån ett feministiskt perspektiv har höstens och vinterns MeToo-

rörelse visat sprängkraften i att lyfta kvinnors erfarenheter av det patriarkala samhället. 

Distriktet har under året som gått stärkts organisatoriskt, något som inte minst blir tydligt av att en ny 

partiförening i Herrljunga har konstituerats. Arbetet gentemot partiföreningarna har under året fått 

ökad prioritet. Vi har beslutat om nya former för studiearbetet och tagit fram flera nya studiematerial. 

Distriktsstyrelsen har förändrat internkommunikationen, i syfte att rätt information ska nå rätt personer 

och för att distriktsorganisationen ska uppfattas som mer närvarande. Vid sidan av organisationsbygge 

har verksamhetsåret 2017 också handlat om att skapa goda förutsättningar inför det kommande valåret 

och förbereda distriktet inför partikongressen. 

Vänsterpartiet behöver stärkas i Sjuhärad. Under 2017 har vi skapat goda förutsättningar för en 

valrörelse där vänstern vinner mark, vårt organisationsbygge kan utvecklas och vårt politiska 

inflytande kan stärkas. 

2. Distriktsstyrelsen och övriga uppdrag 
Vänsterpartiet Sjuhärads distriktsstyrelse har under verksamhetsåret 2017 bestått av 7 ledamöter och 4 

suppleanter. 

Ordinarie ledamöter 

Stefan Lindborg Borås  Ordförande / VU 

Christin Stormvall Tranemo  Vice ordförande / VU 

Gabriella Andersson Borås  VU 

Patrik Dahlin  Vårgårda 

Anita Persson Borås 

Anita Spjuth  Borås 

Arthur Thiry  Mark 

Suppleanter 

Arne Sjögren * Ulricehamn 

Beatrix Wiberg Mark 

Freddy Jensen Mark 

Ulla Stålhammar Borås 

* Arne Sjögren lämnade uppdraget i november. 



Övriga uppdrag 

Internfeministiskt ansvarig: Christin Stormvall 

Studieansvarig: Arne Sjögren (vakant, from november) 

Personal: Distriktsexpeditionen har under 2017 varit bemannad av Peter Wiberg. 

Valberedning: Sofia Andersson (Borås, sammankallande), Karin Jageby (Mark), Evelina Karlsson 

(Ulricehamn), Therese Lehtimäki (Vårgårda), Hicham El-Horr (Borås, tom okt).  

Valberedning för riksdags- och regionlistor: Cecilia Wiklund (sammankallande), Gunbritt 

Johansson (Borås), Jonas Edberg (Borås), Patrik Dahlin (Vårgårda), Therese Lehtimäki (Vårgårda). 

Revision: Gunbritt Johansson (Borås), Jan-Olof Sundh (Ulricehamn), med Pelle Jageby (Mark) som 

revisorssuppleant. 

Representanter i partistyrelse: Marjan Garmroudi (Borås, suppleant) 

Riksdagsledamot: Distriktet saknar riksdagsledamöter 

Regionfullmäktigeledamöter: Marjan Garmroudi (Borås), Christin Stormvall (Tranemo, kallad 

ersättare) 

Sjuhärads ombud och ersättare i Distriktens representantskap i V Västra Götaland: Stefan 

Lindborg (delegationsledare), Patrik Dahlin, Madelene Jensen, Eva Johnels, Jan-Olof Sundh, Anita 

Spjuth, Arthur Thiry (tom aug), Peter Wiberg (from aug) med Ulla Stålhammar, Johny Andersson, 

Dan Ljung och Marjan Garmroudi (from aug) som ersättare. 

Ledamöter i representantskapets styrelse: Anita Spjuth och Dan Ljung med Eva Johnels som 

ersättare. 

Valberedning i representantskapet: Eva Johnels och Patrik Dahlin. 

Revision representantskapet: Gunbritt Johansson 

3. Övergripande organisation 
Sjuhärads partidistrikt omfattar Västra Götalands södra valkrets. Ingående kommuner är Borås, 

Bollebygd, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Mark, Herrljunga och Vårgårda. 

Vid ingången av 2017 saknades formell partiförening i Herrljunga och Svenljunga. Under året har 

partiförening konstituerats i Herrljunga. Medlemmarna i Svenljunga tillhör Borås partiförening tills 

vidare. 

Medlemsutvecklingen i distriktet 

Nedan följer redovisning av medlemsutvecklingen under året. Antal medlemmar avser betalningsklara 

medlemmar vid årsskiftet. Väntande medlemsansökningar är inte med i underlaget. 

Partiförening 2017-12-31 2016-12-31 Förändring netto 

Borås 181 * 165 * 16 * 

Bollebygd 4 5 -1 

Mark 58 61 -3 

Ulricehamn 44 41 3 

Tranemo 16 14 2 

Herrljunga 11 8 3 

Vårgårda 13 14 -1 

Svenljunga 0 * 0 * 0 * 

DISTRIKT 327 308 19 

* Medlemmar boende i Svenljunga kommun tillhör tills vidare Borås partiförening. För närvarande 

finns sju medlemmar i Svenljunga. 



Tillförlitliga jämförelsetal saknas på partiföreningsnivå längre tillbaka i tiden, och därmed också på 

distriktsnivå på grund av omorganisationen. Vi vet dock att medlemsantalet nådde en topp under 

valåret 2014, för att därefter successivt minska under mellanvalsperioden och återigen öka något under 

2017 som synes ovan. 

Distriktsstyrelsens verkställande utskott har under året fört djupare intern statistik och vi vet att 

medlemsomsättningen är större än vad som visas i nettokolumnen ovan. Vi har fått många nya 

medlemmar under 2017, men många har också valt att inte förnya medlemskapet varför ökningen inte 

är så stor som den skulle kunna vara och till och med negativ i några fall. Distriktsstyrelsen har som 

målsättning att öka medlemsantalet till 400 efter valåret. 

Representantskapet i Vänsterpartiet Västra Götaland 

De fem partidistrikten (Göteborg, Väst, Fyrbodal, Skaraborg och Sjuhärad) i Västra Götaland samlas i 

organet ”Distriktens representantskap i Vänsterpartiet Västra Götaland”. Detta organ är partidistriktens 

politiska nivå gentemot regionfullmäktigegruppen och har att utveckla regional politik vid sidan om 

att välja representanter till regionala uppdrag. Under året har Sjuhärads representanter deltagit aktivt 

och med hög närvaro i representantskapets sammankomster runtom regionen och den främsta frågan 

som har behandlats har varit kommande regional valplattform. Se inledande förteckning över 

Sjuhärads ombud och ersättare i Representantskapet. 

4. Beslutande konferenser och sammanträden 
Distriktsårskonferenserna är partidistriktens högsta beslutande organ och under verksamhetsåret har 

två årskonferenser arrangerats. 

Distriktsårskonferens 19 februari 

Sjuhärads första distriktsårskonferens arrangerades söndag 19 februari i Arbetarrörelsens hus i Borås. 

Stefan Lindborg valdes till Vänsterpartiet Sjuhärads första distriktsordförande någonsin. I övrigt 

bestod den nyvalda styrelsen av en blandning av rutinerade DS-ledamöter från gamla Älvsborgs-

distriktet och nya förmågor. Ida Legnemark var mötesordförande och Xamuel Gonzalez som på 

uppdrag av partistyrelsen hade lett arbetet i Genomförandegruppen för ny distriktsindelning (det organ 

som hade planerat och kallat till årskonferensen) föredrog omorganisationen. 

Halvårskonferens 9 september 

En extra årskonferens arrangerades lördag 9 september i Arbetarrörelsens hus i Borås. Det viktigaste 

på dagordningen var val av valberedning för riksdags- och regionlistorna, men i övrigt blev det ett bra 

tillfälle för Distriktsstyrelsen att avrapportera verksamhetsåret i halvtid och resultatet av 

omorganisationen så långt. DS vice ordförande Christin Stormvall var mötesordförande. 

Kvinnonätverkets ordförande Ida Gabrielsson (även PS) var inbjuden gästföreläsare och föredrog PS 

förslag till valplattform, samt höll ett föredrag om Kvinnonätverkets jubileumsbok ”Ett kollektiv av 

röster – 100 år av systerskap”. 

Distriktsstyrelsens sammanträden 

Under året har rutinerna och arbetsformerna för distriktsstyrelsen förändrats gentemot tidigare 

distriktsorganisation. Verkställande utskottets (VU:s) roll för att bereda och följa upp 

distriktsstyrelsens möten och beslut har förstärkts. Under det gångna verksamhetsåret har 

distriktsstyrelsen haft nio möten: 

 



DS 170219: Kortfattat möte i samband med distriktsårskonferensen. Firmatecknare och interim-VU 

valdes. 

DS 170311: Övergripande diskussioner om arbetet i distriktsstyrelsen. Beslut om arbetsformer, 

delegationsordning, verksamhetsplanering och policy för förlorad arbetsförtjänst. Val 

av kassör, vice ordförande, VU och internfeministiskt ansvarig. 

DS 170430: Beslut om nya former för internkommunikation, strategier för arbetet gentemot 

partiföreningarna och kongressförberedelser. 

DS 170617:  Beslut om nya former för studiearbetet, planering av halvårskonferensen och distriktets 

deltagande på Vänsterdagarna. Strategidiskussion om separatistiska träffar. 

DS 170819: Fortsatt planering av halvårskonferensen samt beslut om valplanering och 

budgetrevidering. Därutöver också uppföljning av tidigare beslut om bland annat 

arbetsformer och delegationsordning. Fyllnadsval till representantskapet. 

DS 170916: Utvärdering av halvårskonferensen. Beslut om slutgiltiga former för 

kongressombudsvalet och internfeministisk inventering. Diskussion om hur det 

internfeministiska arbetet kan utvecklas. 

DS 171014: Diskussioner och beslut inför partikongressen, bland annat om nomineringar. Planering 

av distriktsårskonferens och valkonferens samt revidering av valplaneringen. 

DS 171125: Fortsatta diskussioner inför partikongressen och beslut om kongressveteran. Beslut om 

ekonomiskt stöd till partiföreningarna under valrörelsen och policy för 

arrangemangsbidrag. 

DS 171216: Beslut om förslag till budget och verksamhetsplan. Revidering av valplaneringen och 

beslut om förvalskampanj och valstudier. Diskussion om aktuella hälso- och 

sjukvårdspolitiska frågor. 

Verkställande utskottets sammanträden 

Det verkställande utskottet (VU) har haft tjugo protokollförda möten under året. Förutom beredning 

och uppföljning av DS-sammanträden har man arbetat enligt delegation och uppdrag med att 

verkställa beslut fattade av DS. 

5. Organisatoriskt arbete under året 
I de närmaste avsnitten beskrivs övergripande några av de viktigaste organisatoriska satsningar som 

Distriktsstyrelsen har arbetat med under året. 

Arbetet gentemot partiföreningarna 

På sammanträdet i april fastställde DS strategier för arbetet gentemot partiföreningarna. Målsättningar 

i korthet var att vi ska ha partiföreningar i samtliga kommuner i distriktet och ställa upp i alla val till 

kommunfullmäktige 2018. Varje partiförening ska utifrån sina egna förutsättningar kunna bedriva en 

självständig och aktiv valrörelse och inför årskonferens 2019 ska alla partiföreningar ha stärkts i 

jämförelse med utgångsläget då distriktet bildades. För att uppnå dessa målsättningar prioriterades 

Herrljunga, Svenljunga och Bollebygd i arbetet. 

Under året har partiföreningen i Herrljunga konstituerats och därefter självständigt och i samverkan 

med andra föreningar genomfört aktiviteter och fått medlemstillskott. DS verkställande utskott och 



dess expedition har löpande arbetat med planering och genomförande av aktiviteter i prioriterade 

kommuner, i samverkan med Bollebygds partiförening och i egen regi gällande Svenljunga. 

Former för internkommunikation 

På april-sammanträdet beslutades om former för internkommunikation i det nya distriktet. Under året 

har två nyhetsbrev lanserats. Vänsternytt Sjuhärad går ut till samtliga medlemmar, medan 

Distriktsaktuellt når en mer begränsad krets medlemmar med olika förtroendeuppdrag, med 

partiföreningsstyrelserna som viktigaste mottagare av information från distriktet. 

Ordförandeträffar och Sjuhäradsturnén 

Verkställande utskottet har under året arrangerat två träffar med partiföreningarnas ordföranden, som 

komplement till den envägskommunikation som finns i nyhetsbreven. Distriktsordförande och 

ombudsman har även besökt samtliga partiföreningar utom en under året vid minst ett tillfälle, i något 

som man kallade ”Sjuhäradsturnén”. 

Förberedelser inför valrörelsen 

Under 2017 har planering och förberedelser för det kommande årets valrörelse varit en viktig del av 

distriktsstyrelsens arbete. På distriktsstyrelsemötet i augusti antog distriktsstyrelsen den första 

valplaneringen, som sedan presenterades för distriktets partiföreningar på ordförandeträffen den 8 

november. Valplaneringen är tänkt att vara ett levande dokument som uppdateras och revideras 

kontinuerligt under hela valrörelsen. 

Den kommande valrörelsen blir ett viktigt test för den nya distriktsorganisationen. Inför denna har 

distriktsstyrelsen formulerat fyra målsättningar. Vi ska – för det första – genomföra en valrörelse som 

stärker vänsterns ställning i vår del av landet och som bidrar till att vi kan samla progressiva 

majoriteten och styren i distriktets kommuner, i regionfullmäktige och riksdagen. Därutöver är 

ambitionen att vi ska vina ett riksdagsmandat i vår valkrets, öka vår representation i regionfullmäktige 

och vid det kommande årsskiftet ha minst 400 medlemmar. 

Även om det viktigaste arbetet i valrörelsen självklart genomförs i partiföreningarna har distriktet en 

viktig roll i att samordna valrörelserna, stötta det lokala valarbetet och ansvara för att driva region- och 

riksdagsvalrörelserna på distriktsnivå. De planerade valledarträffarna med representanter från 

partiföreningarna kommer att vara ett viktigt verktyg för detta under det kommande året. Utöver detta 

ansvarar distriktet också för att utse kandidatlistor till region- och riksdagsvalen, för att bereda dessa 

förslag valdes en särskild valberedning på höstkonferensen i september. 

Arbetet med att förbereda distriktsorganisationen och partiföreningarna inför den kommande 

valrörelsen kommer att intensifieras ju närmare valrörelsen vi kommer.  

Det internfeministiska arbetet 

Under året har distriktsstyrelsen arbetat med att utveckla det internfeministiska arbetet i distriktet. I 

samband med att distriktsstyrelsen konstituerades utsågs Christin Stormvall till internfeministiskt 

ansvarig, som också representerar distriktet i det centrala kvinnonätverket. Christin Stormvall deltog 

på kvinnonätverkets resa till Bryssel i mars. 

På mötet i september behandlade distriktsstyrelsen en internfeministisk inventering, som hade fokus 

på hur uppdrag i distriktet och de tillhörande partiföreningarna är fördelade utifrån kön. I 

inventeringen konstateras att det finns en tendens till att män överrepresenteras bland parlamentariska 

uppdrag och andra uppdrag som har hög synlighet, såväl internt som externt. Den manliga 

överrepresentationen blir tydligare ju mer makt som är förknippat med uppdraget i fråga. Den 



internfeministiska inventeringen har gett viktiga insikter som kommande distriktsstyrelser behöver 

arbeta vidare med. 

Den 28 oktober arrangerade distriktsstyrelsen en internfeministisk konferens, som riktade sig till 

kvinnor i partiföreningarnas styrelser. Konferensens fokus tog avstamp i den internfeministiska 

inventeringen och var ett viktigt tillfälle för i kvinnor i distriktet att diskutera gemensamma 

erfarenheter och skapa band med kvinnor från andra partiföreningar. 

Vid sidan av detta har distriktsstyrelsen också vid ett flertal tillfällen diskuterat hur de separatistiska 

träffarna kan utvecklas. På distriktsstyrelsemötet i november var David Öborn Regin – verksam vid 

Centrum för genusvetenskap vid Karlstad universitet och med erfarenhet av arbete i partiet – inbjuden 

för att inleda en övergripande diskussion om hur distriktets internfeministiska arbete kan utvecklas. 

Ombudsval och förberedelser inför kongress 
Förberedelser inför central kongress har upptagit en stor del av DS arbete under senare delen av 2017. 

Förutom planeringen och genomförandet av kongressombudsvalet har ambitionen varit att få så många 

medlemmar som möjligt involverade i kongressdebatten. Därför togs en kongresshandledning fram 

riktad till partiföreningarna, med förslag på aktiviteter som kan genomföras på partiföreningsnivå. DS 

planerade även en heldagskurs riktad till samtliga medlemmar, som tyvärr fick ställas in på grund av 

för få anmälningar. 

Kongressombudsvalet genomfördes via poströstning under perioden 1-24 november. Distriktet delades 

in i två valkretsar, där den ena (1) utgjordes av medlemmarna i Borås partiförening och den andra (2) 

övriga medlemmar i resten av distriktet. Valet bereddes av den årskonferensvalda valberedningen. 

Valdeltagandet var 28,2 % i valkrets 1 och 34,8 % i valkrets 2. Ersättarvalet krävde ytterligare en 

valomgång att fastställa. 

Valkrets 1 

Ida Legnemark (Borås) 

Stefan Lindborg (Borås) 

Suppleanter: 

Gunbritt Johansson (Borås) 

Anita Spjuth (Borås) 

 

Valkrets 2 

Cecilia Wiklund (Mark) 

Jan-Olof Sund (Ulricehamn) 

Suppleanter: 

Christin Stormvall (Tranemo) 

Terese Eneman (Herrljunga) 

 

Delegationen inklusive de första ersättarna i varje valkrets hann under 2017 träffas onsdag 6 december 

2017. Man valde då Stefan Lindborg till delegationsledare och gick igenom praktiska frågor och 

ansvarsfördelning. 

6. Studieplanering och arrangemang 
I juni beslutades om studiearbetet i distriktet. Beslutet försiggicks av en övergripande diskussion om 

vad syftet med studier är, vilka studier som bör bedrivas på distrikts- kontra partiföreningsnivå etc. 

Nedan en redogörelse av DS studiearrangemang under året, utöver de inslag av studier som 

har funnits på årskonferens och halvårskonferensen  



Partiföreningsskolan, februari - april 

Den centrala partiföreningsskolan arrangerades i tre steg 25 februari, 25 mars och 29 april i ABF:s 

lokaler i Arbetarrörelsens hus i Borås. Träff 1 om politiska strategier leddes av Babak Khosravi från 

Göteborg (ersättare i partistyrelsen). Ida Legnemark höll i träff 2 om organisation och Marjan 

Garmroudi (Borås, ersättare i partistyrelsen) föreläste om partiets centrala kommunikationsstrategier . 

Upplägget var de samma för de tre träffarna, med heldagsstudier och goda möjligheter att utbyta 

erfarenheter över partiföreningsgränserna i det nya distriktet. Partiföreningsstyrelserna i Bollebygd, 

Borås, Vårgårda, Mark och Ulricehamn deltog. 

Registerutbildning, 8 april 

I början av året lanserades ett nytt centralt medlemsregister. Distriktsexpeditionen ledde därför en kurs 

i registerhantering för partiföreningarnas medlemsansvariga lördag 8 april i Borås. Idag kan de flesta 

partiföreningarna se när nya medlemmar inträder och vid behov själva uppdatera kontaktuppgifter i 

registret och hämta ut uppgifter, vilket är en markant förbättring gentemot tidigare och en 

nödvändighet för att stärka organisationen och bedriva medlemsvårdande aktiviteter i 

partiföreningarna. 

Kongresskurs, 7 oktober (inställd) 

DS planerade även att genomföra en kongresskurs riktad till samtliga medlemmar, men den ställdes in 

på grund av för få anmälningar. 

Internfeministisk konferens, 28 oktober 

Den internfeministiska konferensen arrangerades i oktober och beskrivs närmre i avsnittet om det 

internfeministiska arbetet. 

Valberedningsutbildning, 5 december 

För att ge partiföreningarna en god grund inför beredningen av de kommunala listorna beslutade DS 

att genomföra en kurs för valberedningar och andra intresserade. Kursen leddes av 

distriktsexpeditionen tisdag 5 december och studiematerialet har tillgängliggjorts via distriktets 

nyhetsbrev. 

Partiledarbesök i distriktet 

Jonas Sjöstedt har under året besökt Sjuhärad vid åtminstone två tillfällen. Ett nedslag i Ulricehamns 

Folkets hus har blivit något av en årlig tradition och distriktet bidrog med ekonomiskt stöd till 

arrangemanget 20 augusti. 

Med start hösten 2017 genomförde Jonas Sjöstedt en förvalsturné i hela landet och 27 november 

besöktes Borås. Distriktsstyrelsen bidrog ekonomiskt och med ombudsmannastöd vid planering och 

genomförande. Förutom verksamhetsbesök på bland annat Volvo bussar arrangerades ett öppet möte 

på Orangeriet i Borås som besöktes av ca 200 deltagare. 

7. Ekonomisk berättelse 
Den årskonferensbehandlade budgeten för 2017 lades fram av Genomförandegruppen för ny 

distriktsindelning redan under tidig höst 2016. Vid den tidpunkten rådde flera osäkerhetsfaktorer 

gällande de ekonomiska förutsättningarna för de nya distrikten, varför 100 tkr i budgeterat resultat 

utan specificerade avsättningar med facit i hand får anses ha varit pessimistiskt och försiktigt 

budgeterat. Viktiga verksamhetskostnader för kongressombudsval och distriktsårskonferenser var 

samtidigt inte tydligt budgeterade, men merparten av avvikelserna var ändå kända tidigt under 



verksamhetsåret. I augusti 2017 antog därför DS en reviderad budget att arbeta efter som också 

redovisas i resultaträkningen. 

Förklaringarna till budgetavvikelserna är flera. Under året tillkom en stor oförutsedd utbetalning från 

Folksam på drygt 80 tkr som berodde på överskott i pensionsfonderna. Personalkostnaderna 

underskred samtidigt budget med 58 tkr. Utöver normal avvikelse på grund av tjänstledighet arbetade 

ombudsman parallellt med andra nybildade distrikt under interimperioden jan-feb, vilket Sjuhärad 

kompenserades för. Dessa tillskott och besparingar får emellertid betraktas som engångsfaktorer. 

Resultatet för medlemsavgifterna är något missvisande. Ungefär en tredjedel av redovisade 

medlemsintäkter gäller medlemsavgifter för 2016 som av praktiska skäl frös inne och utbetalades av 

centralt partikansli först efter omorganisationen, dvs under 2017. Det förklarar delvis den relativt stora 

positiva avvikelsen gentemot budget. 

Under året träffades en överenskommelse mellan Representantskapets styrelse och Sjuhärads DS om 

att sälja motsvarande ca 5 % ombudsmannatjänst för att hantera Representantskapets 

ekonomiadministration. Det har under perioden juni-dec gett ca 17 tkr som extra intäkt. 

Kostnaderna för verksamhet har som helhet underskridit budget, och vi kan idag se att verksamhet 

kostar mindre i det nya distriktet och att omorganisationen har lett till vissa besparingar. Ett 

studiearrangemang har också ställts in under året. Värt att nämna är dock att DS beslutade att 

subventionera vissa partiföreningars deltagande i Vänsterdagarna, utöver de budgeterade medlen för 

regionfullmäktigeledamöternas deltagande. DS-relaterade kostnader var snålt budgeterade, men man 

kan ändå konstatera att DS-sammanträden per tillfälle kostar betydligt mindre i det nya distriktet än 

tidigare. En del av årets kostnader gäller också gamla Älvsborgs DS-sammanträden under 

interimperioden. 

Sammanfattningsvis har intäkter markant överskridit budget, medan kostnader har underskridit den 

samma, vilket ger ett resultat på drygt 363 tkr före avsättningar, jämfört med 100 tkr i budget. Det 

egna kapitalet inklusive fonderade medel för kongress och valrörelse uppgår därmed till 911 767 kr 

vid ingång 2018, vilket är ett bra ekonomiskt utgångsläge. 

Bilagor: Resultat- och balansräkning 17 01 01 – 17 12 31 

8. Avslutning 
Distriktsstyrelsen vill framföra ett varmt tack till vår personal, till distriktets partiföreningar 

och alla medlemmar som engagerat sig under det gångna året. Nu läggs 2017 till handlingarna 

och vi står inför ett nytt, intensivt och spännande år med både valrörelse och partikongress. 
 
Den avgående distriktsstyrelsen ställer härmed sina platser till förfogande. 
 

Stefan Lindborg Christin Stormvall Gabriella Andersson 

Patrik Dahlin  Anita Persson  Anita Spjuth 

Arthur Thiry  Beatrix Wiberg Freddy Jensen 

Ulla Stålhammar 

Januari 2018  



Bilaga 1: Resultaträkning 17 01 01 – 17 12 31 

  Perioden DS rev Budget Avvikelse 

Intäkter         

Medlemsavgifter             38 507                 30 000               20 000                18 507     

Kanslistöd från PF          137 176               137 000             133 000                  4 176     

Partiskatt regionala uppdrag               7 785                   7 000                  5 000                  2 785     

Informationsstöd VVG          789 230               789 200             789 000                     230     

Reserverat anslag DÅK             50 000                 50 000                          -                50 000     

Sålda tjänster VVG             16 830                 15 000                          -                16 830     

Ränteintäkter                  981                            -                          -                     981     

Övriga intäkter             99 962                 89 500                  3 500                96 462     

Summa intäkter       1 140 471           1 117 700             950 500             189 971     

     

Kostnader     

Personalkostnader -        529 489     -        532 500     -      587 500                58 011     

Kanslikostnader -          49 521     -          58 000     -         78 000                28 479     

DS-relaterade kostnader -          17 751     -          20 000     -         10 000     -           7 751     

Vänsterdagarna -          12 550     -          13 000     -           5 000     -           7 550     

Centrala distriktsträffar -            7 935     -             8 000     -         20 000                12 065     

Interna studiearrangemang -            8 016     -          30 000     -         30 000                21 984     

DÅK Älvsborg -          34 605     -          34 600                          -     -         34 605     

DÅK Sjuhärad -            6 741     -             6 800                          -     -           6 741     

Halvårskonferens Sjuhärad -            1 135     -             7 000                          -     -           1 135     

Anslag PF-stöd -          14 753     -          30 000     -         30 000                15 247     

Anslag Ung Vänster -          78 923     -          79 000     -         79 000                        77     

Kongressombudsval -            3 731     -          10 000                          -     -           3 731     

Övriga kostnader -            7 382     -             7 000     -           6 000     -           1 382     

Finansiella kostnader -            1 573     -             1 600     -           2 000                     428     

Avskrivningar -            2 524     -             5 000     -           3 000                     476     

Summa kostnader -        776 628     -        842 500     -      850 500                73 872     

     

Resultat före avsättningar          363 843               275 200             100 000             263 843     

     

Avsättning till kongress 2018 -          75 000     -          75 000                          -     -         75 000     

Avsättning till valfond -        250 000                            -                          -     -       250 000     

     

Årets resultat efter avsättningar             38 843               200 200             100 000     -         61 157     
 

  



Bilaga 2: Balansräkningar 

 IB 170101 Perioden UB 171231 

TILLGÅNGAR    

Plusgiro 251 407    -66 679    184 728    

Sparkonto 1 375 984    -569 019    806 965    

Fordringar 640    831    1 471    

Inventarier 0    4 686    4 686    

SUMMA TILLGÅNGAR 1 628 031    -630 181    997 851    

    

SKULDER INKL AVSÄTTNINGAR   

Reserverade anslag DÅK 2017 -50 000    50 000    0    

V Västs tillgodhavande -314 743    314 743    0    

V Fyrbodals tillgodohavande -547 924    547 924    0    

V Färgelandas tillgodohavande -73 028    73 028    0    

Transports tillgodohavande -10 000    10 000    0    

V Herrljungas tillgodohavande -79 412    -6 526    -85 938    

V Vårgårdas tillgodohavande -5 000    5 000    0    

Periodiserad uppbörd skatteverket 0    -146    -146    

Reserverade anslag kongress 2018 0    -75 000    -75 000    

Valfond 0    -250 000    -250 000    

SUMMA SKULDER -1 080 107    669 023    -411 084    

    

EGET KAPITAL -547 924    -38 843    -586 767    

    

SUMMA SKULDER + E.K -1 628 031    630 180    -997 851    

 

 

Förenklad balansräkning V Sjuhärad 171231 

      

Tillgångar   Skulder 

Likvida medel 991 694        Till V Herrljunga 85 938 

Fordringar 1 471       Till Skatteverket 146 

Inventarier 4 686       Res kongress 2018 75 000 

     Valfond 250 000 

     Eget kapital 586 767 

       

Summa 997 851       Summa 997 851 

 

 



 


