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skelleftea@vansterpartiet.se, 070-778 10 05 
 

Protokoll   
 
Medlemsmöte 28 september, 18:00 – 20:00 
 
Närvarande: Lilian Nilsson, Agneta Hansson, Torbjörn Häggmark, 
Karin Häggmark, Weidan Gong, Christina Nyström, Lova 
Torstensson, Jeanette Velander, Filip Palukka 
 
 

1. Mötets öppnande 
 
V. ordförande Filip Palukka hälsade alla välkomna och förklarade 
mötet öppnat. 
 

2. Val av mötespresidium 
 
Till ordförande för mötet valdes Filip Palukka. 
Till sekreterare för mötet valdes Torbjörn Häggmark 
 

3. Val av justerare/rösträknare 
 
Till justerare samt rösträknare valdes Karin Häggmark. 
 

4. Fastställande av röstlängd 
 
Medlemsansvarig Filip Palukka meddelade att samtliga 
närvarande var betalande medlemmar. 
 

5. Godkännande av dagordning 
 
Dagordningen godkändes. 
 

6. Info valberedning 
 
Nominering av ombud till valkonferens har stoppdatum 21 
oktober. 
Mötet beslutade att skicka tre män och tre kvinnor. 
Mötet beslutade att ersättare är två kvinnor och en man. 
Christina Nyström tar fram ett nomineringsunderlag, Torbjörn 
Häggmark ser till att den delas digitalt, Filip Palukka skickar iväg 
brevutskicken.  
 
Sista datum för nominering av ombud till kongressen är 17 
oktober, samma datum som för nomineringar till riksdags och 
region/landstingslistorna. 
 
Torbjörn Häggmark ser till att lägga ut påminnelser om dessa 
datum samt en kallelse till medlemsmötet den 25 oktober 
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7. Arbetsgrupper inför valrörelse 
 
 
Arbetet med valrörelsen fortgår enligt tidigare styrelsebeslut, 
dock kan ytterligare grupper tillsättas, t ex strategigrupp för att 
samordna det mer praktiska arbetet. 
 
Ytterligare förslag på vad som kommer att behövas inför 
stundande valrörelse:  

 
* mer utbildning i politik,  
* hur man talar,  
* medieträning,  
* valarbete,  
* en databank med exempel på svar,  
  formuleringar, kanske färdiga tal, 

 
Det rent fysiska valprogrammet för 2018 bör vara en kombination 
av förra valets stora broschyr samt en mindre, mer komprimerad 
variant.  
 
Styrelsen får i uppdrag att upprätta en valplanering med budget, 
valledning osv.  
 

8. Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor anmäldes. 
 

9. Mötets avslutande 
 
V. ordförande Filip Palukka tackade alla för deras medverkan 
och förklarade mötet avslutat. 
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_________________________________________	
Torbjörn	Häggmark	
	
	
Justeras:	
	
_________________________________________	
Karin	Häggmark	


