Vänstersväng
April 2015
Årsmöte för Luleå Folkets Hus förening
Första Maj 2015
Söndagsfika med teman/medlemsmöte
och avslutningsvis Sommarfika!
-så ser vårterminen ut
Välkomna!

Årsmöte

Luleå Folkets Hus-förening
Vänsterpartiet är andelsägare i Luleå Folkets Hus-förening. Alla medlemmar i Vänsterpartiet Luleå har
möjlighet att representera oss ombud vid föreningens årsmöte. Från styrelsen önskar vi därför alla
medlemmar med möjlighet, att delta för vår räkning på årsmötet och för att rätt uppgifter ska komma
er till del ”infogas” kallelsen från Folkets Hus-ordförande Glenn:
Hej och välkommen till årsmöte i Luleå Folkets hus upa!
Torsdag 23 april kl 18, Vänsterns hus, Lulsundsgatan 13, Luleå.
Årsmöteshandlingar bifogas. (Önskas budget och bokslut så kontakta mig, se uppgifter nedan)
Vi bjuder på kaffe och smörgåstårta!
Anmäl er gärna till mig för materialupptryckning och fikafixandets skull (mobil/SMS/e-post).
Varmt välkomna önskar Styrelsen i Luleå Folkets Hus, hälsar
ordförande Glenn Berggård (v), 070-6650444, e-post: glenn.berggard@vansterpartiet.se

Söndagsfika under våren!
Söndagsfika har blivit ett populärt och välbesökt inslag i våra medlemsaktiviteter. Vi kommer att hålla Söndagsfika vid fyra tillfällen under
vårterminen.
Temat och formen varierar lite, men tid och plats för våra söndagsaktiviteter är alltid kl 14-16, Vänsterns Hus, Lulsundsgatan 13.


26 april-Tema: Härskartekniker. Diskussionen inleds av styrelsens Monica eller Ingmari och
därefter pratar vi. Då det är strax före Första Maj, flaggar vi lite för vad som händer då.



10 maj - Medlemsmöte inkl Söndagsfika. Se kallelse nedan



31 maj - Studier, bokcirklar? Är det något för oss och vad vill vi i så fall studera?
Styrelsens studieansvariga leder diskussionen.



14 juni: Sommarfika! Traditionsenligt terminsavslut med sommarfika.
Detta är också ”Pride-söndagen i Luleå. Nina, som är med i partiets centrala HBTQ-nätverk gör

Första Maj 2015
Det blir givetvis traditionsenligt möte denna dag.
I år startar vi redan kl 11, så att ni som ska till stugor och fjäll
hinner iväg redan kl. 12 då mötet är slut.
Om någon av er inte har fullt så bråttom med att packa eller fara
iväg, ser vi i styrelsen gärna att ni deltar i för– och efterarbete
inför mötet.
Kallelse till medlemsmöte
inklusive söndagsfika
Söndagen den 10 maj, kl 14-16 ca
Vänsterns Hus
På dagordningen:

Nominering av ersättare till
social- och stadsbyggnadsnämnden.
-Presentation av nya styrelsen
...och framförallt…
-avtackning av Annika Sundström,
som efter 11 år som vår ordförande
avslutade sitt uppdrag vid årsmötet.
Välkommen på möte och fika!

Anmäl intresse att delta till: lulea@vansterpartiet.se
Vi kommer med mer information i nästa Vänstersväng, då
vi även avslöjar årets talare.
Nominering av ersättare till stadsbyggnadsoch socialnämnden.
Vi behöver nya ersättare i nämnderna, tillika ersättare i arbetsutskotten i ovanstående nämnder. Dessa ska väljas på mötet den
10 maj (se till rutan till vänster)
Nomineringar görs till valberedningens Hans Pettersson på epost: hans.pettersson@glasverket.se
Om du har frågor om uppdraget, kontakta gärna gruppledare
Nina Berggård, tel 070-264 5605 eller skicka dina frågor till
e-post: nina.berggard@vansterpartiet.se
Nomineringar av tillfrågade kandidater eller anmälan av ditt
eget intresse av dessa uppdrag ska göras senast 4 maj.

