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Till distriktets partiföreningar

Kallelse till Vänsterpartiet Skånes distriktsårskonferens 2023

Distriktsårskonferensen genomförs lördagen den 11 mars

Konferensen startar preliminärt kl 9.00. och beräknas pågå till ca 18.00. Platsen
är Landskrona Folkets hus, Säbygatan 16, Landskrona.

Årskonferensen behandlar distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse,
regiongruppens rapport, distriktets riksdagsledamöters rapporter, ekonomisk
berättelse, revisionsberättelse, beslut om ansvarsfrihet för den avgående
distriktsstyrelsen, val av distriktsordförande, distriktsstyrelse, revisorer och
valberedning, förslag till verksamhetsplan,  inkomna motioner, budget, rapport
och ansvarsfrihet för Henry Lindbergs stiftelse.

Distriktsstyrelsens förslag till verksamhetsplan kommer att finnas i Folkviljan
6-22 som sänds till alla medlemmar i distriktet och beräknas vara hos
medlemmarna före jul.

Val av ombud
Rätt att sända ombud har varje partiförening inom distriktet. Ombud väljs av
partiförenings medlemsmöte eller årsmöte. Partiförening kan endast välja ombud
bland sina egna medlemmar. Ledamot/suppleant i distriktsstyrelsen kan inte
väljas som ombud..

Årskonferensen har 80 ombud. Dessa är i enlighet med stadgarnas regler
fördelade proportionellt mot partiföreningarnas medlemsantal (antalet
ombudsgrundande medlemmar enligt uppgift i medlemsregistret kallelsens
datum). Alla partiföreningar har rätt till minst ett ombud. Antal ombud per
partiförening hittar ni på sidan 3 i denna kallelse.

För att distriktet ska kunna skicka ut motioner och motionssvar till ombuden i
stadgeenlig tid ska de vara inrapporterade till distriktsexpeditionen på
skane@vansterpartiet.se senast fredag den 17 februari kl 12.

Motioner
Motioner till årskonferensen ska vara distriktsexpeditionen tillhanda senast
fredagen den 27 januari. Motioner kan väckas av partiförening eller enskild
medlem och kan gälla såväl förslaget till verksamhetsplan som distriktets politik
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och verksamhet i övrigt.

Förhandsomineringar
Årskonferensen väljer distriktsordförande, distriktsstyrelse, revisorer och
valberedning. Rätt att nominera har enskild medlem samt partiförenings styrelse,
medlemsmöte eller årsmöte. Förhandsnomineringar till distriktsordförande,
distriktsstyrelse och revisorer lämnas till distriktets valberedning senast den 27
januari på mailadress skanevalberedning@vansterpartiet.se (valberedningen tar
endast emot nomineringar till denna adress). Förhandsnomineringar till ny
valberedning lämnas till distriktsstyrelsen på mailadress skane@vansterpartiet.se
senast samma datum. De nominerade ska vara tillfrågade.

På distriktsstyrelsens uppdrag,
Olof Norborg
Distriktsombudsman
Vänsterpartiet Skåne
070-9890907
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Antal ombud per partiförening

Partiförening: Antal medlemmar 221211:        Antal ombud:
Bjuv 21 1
Bromölla                                          19 1
Burlöv 46 1
Båstad 14 1
Eslöv 81 2
Helsingborg 222 4
Hässleholm 92 2
Höganäs 30 1
Hörby 41 1
Höör 56 1
Klippan 21 1
Kristianstad 131 2
Kävlinge 23 1
Landskrona 61 1
Lomma 23 1
Lund 547 8
Malmö 2283 33
Osby 20 1
Perstorp 18 1
Simrishamn 96 2
Sjöbo 29 1
Skurup 59 1
Staffanstorp 29 1
Svalöv 43 1
Svedala 19 1
Tomelilla 31 1
Trelleborg 77 2
Ystad 80 2
Åstorp 22 1
Ängelholm 75 2
Östra Göinge 27 1
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