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Nyhetsbrev
för Vänsterpartiet Skaraborg

Det här är årets andra nyhetsbrev för Vänsterpartiet Skaraborg. I det kan du läsa ett 
referat av 2021 års distriksårskonferens (DÅK), som hölls 6 mars och var digital på 
grund av covid-19-pandemin.

Har du förslag på innehåll i kommande nyhetsbrev? Har du mer eller mindre färdig 
text och / eller bilder du vill ha med i ett kommande nyhetsbrev? Ta kontakt med Mats 
Kristiansson, ordinarie i distriktsstyrelsen, på mats.kristiansson.v@gmail.com.

Gamla nyhetsbrev kan hämtas här: Nyhetsbrev.

DISTRIKTSÅRSKONFERENS (DÅK) 2021

Innehållet i DÅK:en var det sedvanliga, bland annat föredragande av distriktsstyrelsens 
verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse och regionfullmäktigegruppens 
årsberättelse, antagande av distriktsstyrelsens verksamhetsplan och budget samt ett 
antal val.

En motion om att utse en ledamot i distriktsstyrelsen till kontaktperson för Vänstern 
i Svenska Kyrkan (ViSK) bifölls. ViSK är en partipolitiskt obunden nomineringsgrupp 
som vid höstens kyrkoval för första gången ställer upp i Skara stift. Väldigt många 
i nomineringsgruppen är dock också engagerade i Vänsterpartiet, och agendan är 
väldigt vänsterpartistisk.

Emil Estebanez (Falköping) och Malin Pettersson (Götene) valdes till distriktsordföran-
de. Mats Kristiansson (Skövde), Simon Pyka (Skövde), Jessica Thunander (Falköping), 
Solbritt Wallin (Vara) och Hanna Wångdahl (Lidköping) valdes till ordinarie och Guy Ot-
tosson (Mariestad) och Leif Skoglöf (Hjo) till ersättare i distriktsstyrelsen.

Berith Bohén (Karlsborg) och Marie Rosengren Engström (Mariestad) valdes till reviso-
rer. Gabryjel Blom (Skövde), Claes-Göran Borg (Lidköping), Jenny Hallström (Lidköping), 
Ingmarie Torstensson (ombudsperson) och Evalena Öman (Götene) valdes till valbere-
dare.

Adam Ahlin (Falköping), Claes-Göran Borg (Lidköping), Emil Estebanez (Falköping), 
Elizabeth Fierro Fredriksson (Skövde), Annika Holmén (Skövde), Erik Kyrkander (Falkö-
ping) och Jessica Thunander (Falköping) valdes till ombud i Representantskapet Vän-
sterpartiet Västra Götaland.

Britta Wänström var ordförande för DÅK:en. Håkan Eriksson från den centrala valbe-
redningen, Karin Rågsjö från partistyrelsen och vår riksdagledamot Jessica Thunander 
höll korta anföranden, och Mats Kristiansson informerade kortfattat om ViSK.
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ÅTERKOPPLING

Ø	Har du synpunkter på det här nyhetsbrevet eller Vänsterpartiet Skaraborg i
 allmänhet?
Ø	Har du förslag, till exempel på något du tycker att Vänsterpartiet Skaraborg
 borde göra under covid-19-pandemin?
Ø	Är det något du vill informera Vänsterpartiet Skaraborg om?

Ta kontakt med någon av distriktsordförandena (se kontaktuppgifter nedan).

KONTAKTUPPGIFTER

Distriktsordförande:

Ø	Emil Estebanez: emil.estebanez@vansterpartiet.se
Ø	Malin Pettersson: malin.pettersson@vansterpartiet.se

Ombudsperson:

Ø	Ingmarie Torstensson: skaraborg@vansterpartiet.se

Webbplats:

Ø	skaraborg.vansterpartiet.se

Facebook:

Ø	facebook.com/vskaraborg
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