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Nyhetsbrev
för Vänsterpartiet Skaraborg

Det här är årets femte nyhetsbrev för Vänsterpartiet Skaraborg. I det kan du läsa ett 
kort referat av del ett av 2021 års partiföreningsskola: Att leda en partiförening. Utbild-
ningen hölls 4 september i Lidköpings Folkets Hus.

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 Kris-
tiansson, ordinarie i distriktsstyrelsen, på mats.kristiansson.v@gmail.com.

Gamla nyhetsbrev kan hämtas här: Nyhetsbrev.

ATT LEDA EN PARTIFÖRENING

Christian Larsson från Göteborg höll i utbildningen, som innehöll både korta föreläs-
ningar och gruppövningar. Dessa fem områden togs upp:

Ø	Vad betyder det att leda en partiförening?
Ø	Vår kultur – förtroende eller misstroende?
Ø	Att ge (och ta emot) feedback
Ø	Den internfeministiska röda tråden
Ø	Strategisk planering och våra mål

Läs mer om internfeminism här:

Ø	Internfeministisk handbok
Ø	Nyhetsbrev för Vänsterpartiet Skaraborg 2021-01-19 (pdf-fil)

Dagen avslutades med att vi var med på årets första kulturcafé för att fira att Sverige 
i år haft kvinnlig rösträtt i 100 år. Historikern och singer-songwritern Kristian von 
Svensson levererade både musik och en historielektion med både mer och mindre 
kända fakta om rösträttens införande i Sverige.

Partiföreningsskolan riktar sig både till de som är med i styrelsen i en partiförening och 
de som inte är det men vill lära sig mer om styrelsearbete. Del två hålls 2/10 och del tre 
6/11.

Även 2/10 ordnas kulturcafé i Lidköpings Folkets Hus, närmare bestämt med Instant 
swing.

ÅTERKOPPLING

Ø	Har du synpunkter på det här nyhetsbrevet eller Vänsterpartiet Skaraborg i
 allmänhet?
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Ø	Har du frågor om internfeminsm eller något annat?
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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