Vänstersväng – Oktober
Vänsterpartiet Luleås informationsblad till
medlemmarna i Luleå partiförening.

Om behovet av att träffas….
...har vi pratat en del om på sista tiden,. Träffas för att prata om aktuella frågor. För att utbilda oss. Hålla
bokcirkel eller bedriva studier i aktuella frågor eller för att vara på stan och träffa folk. För att diskutera olika
politiska teman eller helt enkelt bara för att träffas – och fika!
Formerna för träffarna/mötena kan variera. Ibland kan det vara mindre formella sammankomster och ibland
så blir det ”traditionella” medlemsmöten, på vilka vi fattar beslut och för protokoll. Ibland kan det bli tal om
någon mittemellan-variant, när så behövs.
Det tar ett tag att arbeta fram nya former för att träffas och det kan få växa och utvecklas, starta och startas
om. De får skapas under olika förutsättningar för vilka som kan ta ansvar för träffar och för vilka intressen
och frågor som vill dryftas.
Alla idéer om träffar kan ni löpande skicka till vår e-post: lulea@vansterpartiet.se
eller kontakta ordförande Annika om på 070-344 9612 (kväll). Ni får gärna också meddela om ni kan tänkas
ta på er någon uppgift i detta, vilket påtagligt ökar möjligheter för fler och varierande sammankomster.
Ett exempel kan vara att leda/ansvara för en bokcirkel. Alla träffar behöver inte heller hållas på vår expedition.
Konstateras kan nu att någonstans måste vi börja och vi gör det med två söndagsträffar ”Söndagsfika!”
och ett medlemsmöte enligt nedan. Träffarna är självklart ”fristående”. Det går bra att komma på en eller båda
(och sen också på kommande förstås!):

Söndagsfika! 12 oktober kl 13-15
Tema: Nato och kommunal, valteknisk samverkan.
Plats: Partilokalen, Vänsterns Hus, Lulsundsgatan 13.
Bertil utbildar oss i NATO-frågan och vi samtalar kring detta tema.
För? Emot? Varför?
Övrigt att ta upp på söndagsfikat:
Valteknisk samverkan i Luleå kommunfullmäktige.
Vi har haft en valteknisk samverkan med de fyra borgerliga partierna (M, FP, C och KD) under
denna mandatperiod och det har fungerat bra. Vi har därför återupptagit detta som alternativ för
den nya mandatperioden 201-2018.
Vi inleder söndagen med att kort informera och fastställa det nya förslaget under söndagsfikat,
för att vi ska kunna gå vidare med nomineringsprocessen. Alltså att ni ska få möjlighet att
nominera kamrater till de poster vi får i kommunens styrelser och nämnder samt att
valberedningen ska få goda förutsättningar för att arbeta med detta.

Söndagsfika! 26 oktober, kl 13-15
Tema: Nato och utomparlamentariska aktioner.
Plats: Partilokalen, Vänsterns Hus, Lulsundsgatan 13.
Vi träffas åter för att prata vidare i NATO-frågan
(ev. artikel diskuteras), men även för att diskutera
olika förslag på aktiviteter.
Liten rapport om landstingpolitiska läget ges troligen också.

KALLELSE TILL
Medlemsmöte måndag 3 november, kl 18-20.30 ca
Alla medlemmar kallas till nomineringsmöte inför kommunfullmäktiges val till styrelser
och nämnder.
Vid senare tillfällen kommer ni att få information om exakt vilka poster vi har att tillsätta.
Formellt nominerar partierna sina kandidater och kommunfullmäktige förrättar valen efter
partiernas förslag. Det kan eventuellt bli aktuellt att nominera kandidater för val i landstingsfullmäktige under detta möte. Mer info kommer i oktober, men anteckna dagen redan nu.
Alla medlemmar kan anmäla intresse eller nominera kamrater till olika uppdrag!
Ta gärna kontakt med valberedningens sammankallande Hans
Pettersson om du vill veta mer om vad det innebär att arbeta i en nämnd.
Du når Hans på e-post: hans.pettersson@glasverket.se
Vill du hellre ringa kan Hans nås på telefon 070-5566725

