
 

Januari 2021 
 

Hej allihopa! 

 
Hoppas att ni har haft några sköna helger och är redo att ta itu med det som förr kallades "oxveckorna", det vill säga de 
sega veckorna efter Tjugondedag Knut! Vi har haft vårt första styrelsemöte och försökt planera våren, trots all 
osäkerhet kring coronaspridningen.  
 

Distriktets årskonferens 

Vartannat år har Vänsterpartiets Stockholmsdistrikt en konferens kring samordning av det löpande arbetet och 
gemensamma insatser i regionen. Årets konferens hålls digitalt den 27-28 mars och handlar delvis om förberedelser 
inför valet 2022. 
 
Vi ska nu utse två ledamöter och två ersättare till konferensen och dessutom diskutera bland annat det förslag till 
verksamhetsplan som har skickats ut. Det är viktigt för oss att påverka det stöd och den hjälp som vi kan få från 
distriktet framöver! Vi ska också fundera över om vi har någon angelägen fråga att skriva motion om, eventuellt i 
samarbete med övriga nordostkommuner. 
 

Medlemsmöte 3 februari kl. 19 

Jag kallar därför till medlemsmöte den 3 februari kl. 19! Mötet hålls digitalt i mötesrummet Zoom så därför är det viktigt 
att du anmäler dig till Ulf Sellgren, ulfse@kth.se, så att han kan skicka ut en länk och instruktioner i förväg. Du behöver 
ha dator med kamera och mikrofon men om du inte har sådan utrustning så kan du ändå vara med per mobil. Ta 
kontakt med Ulf så löser vi det.  
 
Vi skickar också ut förslaget till verksamhetsplan för distriktet till alla medlemmar.  
 

Vårt eget årsmöte 10 mars 

Den 10 mars kl. 19 håller vi årsmöte i Vänsterpartiet Vallentuna, även det digitalt. Kallelse och handlingar kommer 
senare men jag vill avisera det i god tid. Vi hoppas att ni vill engagera er, vi är nu över fyrtio medlemmar, fler än på 
många år, och har ett par spännande år framför oss!  
 

Valfonden 

Till sist vill jag påminna om vår valfond! Vi har planer på att satsa ordentligt inför valet 2022 för att få större inflytande 
på den lokala politiken men det kostar pengar. Vill du göra en insats i det arbetet sätt in en slant på plusgiro 48 19 14-0 
eller swisha till 123 505 90 43. Märk inbetalningen Valfonden.  
 

Vi ser fram emot att få kontakt med er, på ett eller annat sätt, under våren! 

Allt gott! 

Lena Lundgren 
Ordf. i Vänsterpartiet Vallentuna 

 

https://webmail.kth.se/owa/redir.aspx?REF=U7i1-Ej65cd7B6SEtykKLk3GpHU5B2KfeaaF5lsT68JF1cz2r7vYCAFtYWlsdG86dWxmc2VAa3RoLnNl

