Till
ombud och ersättare på distriktsårskonferensen och distriktets valkonferens
distriktets partiföreningar
distriktsstyrelsen och övriga som får dess utskick
Hej,
Här kommer utskick 2 inför distriktsårskonferensen 12/3 samt distriktets valkonferens den
13/3. Konferenserna hålls på Helsingborgs Folkets Hus, Södergatan 65, med start kl 10 båda
dagarna (fika från 9.30, obs! senareläggning jämfört med vad som tidigare meddelats).
Distriktsårskonferensen på lördagen beräknas vara avslutad senast 17.00. Valkonferensen på
söndagen beräknas bli en halvdagskonferens.
En del av er som får detta utskick är anmälda för att delta som ombud på båda
konferenserna, en del bara på den ena.
Icke tjänstgörande suppleanter och åhörare måste meddela om ni vill ha lunch
Distriktet bjuder på lunch båda dagarna. Vi räknar med att alla anmälda ombud eller
tjänstgörande suppleanter samt alla med distriktsuppdrag är på plats och ska ha mat. Icke
tjänstgörande suppleanter och övriga åhörare måste meddela om ni vill ha mat på mejl
till skane@vansterpartiet.se senast tisdag 8/3.
Köttätare måste meddela – övriga får vegetariskt
Alla som vill ha kött ska meddela detta. Vi behöver också veta om köttätarna äter fläskkött
eller bara nötkött. Meddela på mejl till skane@vansterpartiet.se senast tisdag 8/3.
Ev behov av barnaktiviteter måste vi veta senast tisdag kl 12
Behöver du ta med dig barn som behöver barnaktiviteter vill vi veta detta senast på tisdag
den 8/3 kl 12 på mejl till skane@vansterpartiet.se
Med detta utskick får ni:

Ekonomiska handlingar inför distriktsårskonferensen:
Ekonomisk berättelse: Balansräkning
Ekonomisk berättelse Resultaträkning
Ekonomisk berättelse: Fordringar och skulder
Ekonomisk berättelse: Förklaringar och kommentarer
Revisionsberättelse för Vänsterpartiet Skåne
Ekonomisk berättelse för Henry Lindbergs stiftelse
Revisionsberättelse för Henry Lindbergs stiftelse
Förslag till budget för Vänsterpartiet Skåne 2022
I nästa utskick kommer:
Rapport från distriktets riksdagsledamöter
Valberedningens förslag inför distriksårskonferensens och valkonferensens val

Med tidigare utskick har ni fått:
Förslag till dagordning för båda konferenserna
Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse
Rapport från regiongruppen
Folkviljan 6-21 med förslag till verksamhetsplan och förslag till regionpolitiskt program
Inkomna motioner till distriktsårskonferensen samt distriktsstyrelsens svar
Alla handlingar kommer även att finnas upptryckta på konferenserna samt finnas på denna
sida:
https://skane.vansterpartiet.se/dak-2022/
Välkomna till distriktsårskonferensen och valkonferensen!
På distriktsstyrelsens uppdrag,
Olof Norborg
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51B
21433 Malmö
040-192787/070-9890907
skane@vansterpartiet.se

