
Nominera partimedlemmar 
Du som är medlem kan lämna förslag på vem du tycker ska sitta i styrelsen, 
valberedningen eller vara revisor. Har du en idé om vem du tycker borde sitta i 
exempelvis styrelsen eller vara revisor skickar du den nomineringen till 
valberedningen på v-valumea@hotmail.com. Har du förslag på vem du tycker 
borde sitta i valberedningen skickar du den nomineringen
till styrelsen på umea@vansterpartiet.se. Kontakta gärna dem du nominerar i 
förväg och hör om de är intresserade av uppdragen.

Motionera på verksamhetsplanen 
I detta brev finns styrelsens förslag till verksamhetsplan bifogat. Om du vill ändra, 
stryka eller lägga till någonting i styrelsens förslag till verksamhetsplan skickar du 
in önskemålen till styrelsen i form av en motion. Har du har en allmän motion 
angående Vänsterpartiet Umeås verksamhet, politik eller annat, skicka då in den 
på samma sätt. Motioner ska skickas till umea@vansterpartiet.se och vara 
styrelsen tillhanda senast den 22 januari. De kommer sedan att tas upp till 
diskussion på årsmötet. För mer information om motioner se nästa sida.

Vill du äta lunch? 
Partiföreningen kommer att bjuda på lunch.  Om du vill äta lunch ska du anmäla 
dig till Caroline Täljeblad på caroline.taljeblad@hotmail.com senast den 28 
januari. Ange om du har allergier eller om du vill ha animalisk eller vegansk mat 
eller annan specialkost. Vegetarisk mat serveras som norm.

Vänliga hälsningar,
Vänsterpartiet Umeås styrelse

Vänsterpartiet Umeå 
Nydalavägen 2C 
903 38 Umeå 
090-13 66 12 
umea@vansterpartiet.se 
umea.vansterpartiet.se 

Välkommen till årsmötet 2015! 
Vänsterpartiet Umeås styrelse vill hälsa alla medlemmar välkomna till årsmöte! 
Årsmötet är partiföreningens högsta beslutande organ och är mötet där vi går 
igenom det gångna årets verksamhet och tillsammans väljer ny styrelse, 
valberedning, revisorer och beslutar om verksamhetsplan, budget med mera för 
det kommande året. Det är alltså ett av årets viktigaste möten.

Tid: Den 1 februari 2015 kl 11.30-16.30
Plats: Studiefrämjandets lokaler på Ridvägen 5
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Motionera kan du som medlem göra om allt möjligt som har med partiföreningen 
att göra. Det är viktigt att du som väljer att motionera är tydlig med vad du vill. 
Om du exempelvis vill att Vänsterpartiet Umeå ska anta ett uttalande är det bra 
om du har ett förslag på ett uttalande som mötet kan ta ställning till. Använd din 
kreativitet och uppfinningsrikedom!

På årsmötet kommer det att finnas möjlighet att föreslå mindre förändringar, men 
vill du ändra stora saker i verksamhetsplanen måste du skicka in en motion innan 
motionsstoppet. Känner du dig osäker på hur man skriver en motion kan du 
kontakta partiföreningens sekreterare, Daniel Nyström, på 
daniel.nystrom@vansterpartiet.se eller 0730 – 85 24 37.

Exempel på hur en motion kan skrivas 

Rubrik

Brödtext: Innehåller en förklarade
text till det du vill ändra. Tydlig
argumentation är bra, men inte
flera sidor lång.
Yrkande/förslag
Här skriver du vad du vill förändra.
Var så tydlig som möjligt och
ta med sida och radnummer.
Ditt namn

Roligt att vara aktiv i Vänsterpartiet 
Umeå

Det är viktigt att vi i verksamhetsplanen 
säger hur kul det är att vara med i 
Vänsterpartiet Umeå. Annars kan man tro
att det är tråkigt och människor som har 
tråkigt förändrar minsann ingenting!
Jag yrkar/föreslår
Att: I verksamhetsplanens på sidan 2, rad 
53, läggs meningen ”Det är roligt att vara 
aktiv i Vänsterpartiet Umeå” till
innan den första meningen samma rad.
Anneli Andersson

Att påverka partiföreningens 
verksamhet och politik 
Som medlem har du möjlighet att lägga förslag till årsmötet genom att skriva 
motioner. Längre ner finns det en exempelmotion som lathund för den som 
känner sig osäker på hur en motion kan skrivas. Styrelsen har bestämt att 
motioner måste vara inskickade senast den 22 januari.

Efter motionsstoppet kommer styrelsen att läsa alla motioner och lämna 
kommentarer på dem och föreslå årsmötet att antingen (1) bifalla motionen, (2) 
anse motionen besvarad eller (3) avslå motionen. Bifall innebär att styrelsen 
föreslår att årsmötet ska godkänna motionen och genomföra innehållet i den. 
Besvarad innebär att vi anser att motionen inte förändrar något, till exempel för 
att den föreslår något som redan ingår i verksamheten. Avslag innebär att vi 
föreslår mötet att avstå från att genomföra innehållet i motionen. Styrelsen får 
med andra ord inte besluta om motionerna utan lägger endast förslag till hur vi 
tycker att årsmötet ska besluta.


