Vänstersväng – Okt/nov
Vänsterpartiet Luleås informationsblad till
medlemmarna i Luleå partiförening.

Nomineringsdags och fortsatta ”Söndagsfika!”
Nu är det hög tid att nominera till styrelser och nämnder. De platser vi ska nominera till har blivit klart nu i
dagarna och det är viktigt att nominera till vår valberedning. En Kallelse till detta möte har tidigare gått ut,
men en förnyad sådan kommer här nedan. (Se baksidan)
Du kan nominera någon kamrat eller anmäla ditt eget intresse till ett uppdrag. De nominerade ska vara tillfrågade och det ingår att som förtroendevald för Vänsterpartiet att bland annat delta på gruppmötena som
hålls en onsdag i månaden. Frågor om uppdragen och dess innebörd kan ställas till Hans i valberedningen .
I detta Vänstersvängs-exemplar annonseras det inför kommande ”Söndagsfika!”. Vi håller dem på testdag/tid
under oktober-december. Den sista ”Söndagsfika!”-träffen erbjuder dock mat –julgröt!
Välkommen att nominera och delta på de kommande aktiviteterna!

Söndagsfika!
26 oktober , 9 & 23 november & 7 december
Tid: kl 13-15 ca & plats: Partilokalen, Vänsterns Hus, Lulsundsgatan 13.

Välkommen på Söndagsfika. Vi träffs under enkla former, har ett förberett tema,
men pratar givetvis om livet, vädret och annat som faller på.
Tema 26 oktober: Nato, fortsatta och fristående samtal om NATO.
Kanske pratar vi lite u-båt också.
Bertil och Ingmari från styrelsen hälsar er välkomna!
Tema 9 november: Bättre gå på hal is och ha det glatt, än gå i lera och sörja?
Glenn Berggård, vår medlem som har doktorerat ”på broddar” håller i dagens tema. Han visar/
tipsar om halkskydd och vi pratar om fallolyckor också kallad fallprevention.
Karoline och Nina från styrelsen hälsar er välkomna!
Tema 23 november: Kooperation –mer än bara Konsum?
Vår medlem Gunnel Mörtlund, som arbetar med kooperativa företag finns på plats för att
berätta om sitt arbete.
Annika och Ingmari från styrelsen hälsar er välkomna!

JULGRÖT 7 december!
Vi äter och mår gott helt enkelt. Mer information
om anmälan kommer, men notera datumet!

KALLELSE TILL
Medlemsmöte måndag 3 november, kl 18-20.30 ca
På dagordningen: Nomineringar till nämnder och styrelser som väljs av kommunfullmäktige
Formellt nominerar partierna kandidater och kommunfullmäktige förrättar valen. Alla medlemmar kan anmäla
intresse eller nominera kamrater till olika uppdrag! En person kan nomineras till att väljas som ordinarie (ord)
ledamot eller ersättare (ers) eller för att stå till medlemsmötets förfogande som ordinarie och/eller ersättare.
Nomineringar kan lämnas in till och med det nomineringsstopp som fastställs i början på mötet, men en
fördel är att de görs så snart som möjligt, så valberedningen kan göra ett bra arbete. Av den anledningen
önskar valberedningen ha in nomineringar innan torsdag den 30 oktober.
Ta gärna kontakt med valberedningens sammankallande Hans Pettersson om du vill veta mer om vad det
innebär att arbeta i en nämnd. Utbildning, information och stöd kommer senare att ges via nämnden/
kommunen och inom fullmäktigegruppen. Ni kan även ställa frågor till vår gruppledare Nina (se nedan).
Du når Hans på e-post: hans.pettersson@glasverket.se eller ring Hans på telefon 070-556 67 25.

De poster vi har att tillsätta och som du kan nominera till är följande:
Kommunstyrelsen 1 ord + 1 ers
Miljö- och byggnämnden 1 ord +1 ers
Stadsbyggnadsnämnden 1 ord+1 ers
Fritidsnämnden 1 ord + 1 ers
Konsumentnämnden 1 ord + 1 ers

Barn och utbildningsnämnden 1 ord + 1 ers
Socialnämnden 1 ord +1 ers
Kulturnämnden 1 ord + 1 ers
Jämställdhetskommittén 1 ord + 1 ers
Valnämnden 1 ordinarie

Landsbygdskommittén 1ord
Nämndemän 2 ord
Stiftelsen Norrbottensteaterns styrelse 1 ers
Kommunförbundet Norrbotten 1 ord +1 ers
Godemän Fastighetsbildning 1 ord (jord/skog)

Luleå kommunföretag AB 1 ord
Revisorer för kommunen 1 ord
Folketshusförening Ripans styrelse 1 ers
Godemän Fastighetsbildning 1 ord (tätort)

Information från Kommunfullmäktigegruppen
I samband med att allmänt val hållits till kommunfullmäktige inleder de nya
kommunfullmäktige ledamöterna och ersättarna mandatperioden med ett
gruppmöte för att utse gruppledare och vicegruppledare.
Detta möte hölls den 15 oktober och valen förrättades med acklamation.
Nina B och Bertil B, omvaldes till gruppledare resp. vice gruppledare.
Under årets återstående gruppmöten kommer samtliga kamrater som sitter i
kommunfullmäktige från och med 15 oktober i år, arbeta tillsammans med
de kamrater som är valda till och med 31 december i år att hålla gruppmöten.

Nina Berggård

Gruppmötena hålls i Vänsterns Hus på Lulsundsgatan 13. Mötena hålls
onsdagarna 5 och 26 november, med start klockan 17.30.
Alla medlemmar är välkomna att delta vid mötet.
För information om aktuella frågor kan du kontakta gruppledare
Nina Berggård , 070-264 56 05

Bertil Bartholdson

