
Motioner på verksamhetsplanen 
Motion 1 från Bianca Byring 
 I Strategi för framtidens Vänsterparti, antaget av Vänsterpartiets 39:e kongress, 5-8 januari 2012 
står det bl.a. att:

"Vänsterpartiet är idag ett alldeles för uppdelat parti, både i politiska prioriteringar och i profil. Vi 
måste hålla ihop och hänga ihop bättre. Det vi gör på central nivå måste i mycket högre utsträckning 
återspeglas i vad vi gör på lokal nivå."

"Partiets centrala nivå ansvarar för att stödja arbetet i distrikten för att bygga en starkare 
organisation och för att genomföra centralt beslutade kampanjer och annan prioriterad verksamhet."

Mitt intryck är att de centralt beslutade kampanjerna inte fått så stor plats i vårt arbete. T.ex. Ny 
feministisk våg, Bra Jobb och Kultur inte till salu. Förutom att vår stora förening behöver bidra till 
kampanjer som beslutas centralt, så torde de vara relativt enkla att genomföra med färdigt material 
av hög kvalitet.

Jag yrkar:

att under avsnittet om Kampanjer (2.2), läggs till "inslaget av kampanjer som beslutats centralt ska 
öka under året."

Motion 2 från Bianca Byring 
Jag yrkar:

att under avsnittet om information och kommunikation (2.4) läggs följande mening in:
"Informationen förbättras genom att annonsera öppna evenemang i lokala dagstidningar och genom 
att skapa bättre rutiner för affischering på kommunens anslagstavlor inför evenemang. "

Motion 3 från Bianca Byring 
Jag yrkar:

att under avsnitt 2.5, läggs följande mening in:
"Därutöver hålls beredskap att delta som medarrangör vid eller initiativtagare till spontana 
demonstrationer, efter förmåga."

Motion 4 från Bianca Byring 
Jag yrkar:

att under avsnitt 2.5, läggs följande mening in:
"Föreningen strävar efter att medverka vid större evenemang i staden där föreningar informerar om 
sin verksamhet, t.ex. skyltsöndag och någon eller några stadsdelsfestivaler.”
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Motion 5 från Bianca Byring 
Det som står i stadgarna om styrelsens ansvar behöver inte upprepas i verksamhetsplanen.

Därför yrkar jag:

att följande mening, rad 83 och 84, stryks:
"Under verksamhetsåret ska styrelsen fullfylla det som åligger styrelsen i form av skötsel av 
ekonomi, administration och information"

Motion 6 från Bianca Byring 
Partiet har en partihandbok, men väldigt mycket råd och erfarenheter om det som står i förslaget till 
verksamhetsplan under 3.7. Den hittas genom att söka på "Konsten att bygga ett parti" i en 
sökmotor på Internet. Rubriker som "Att skriva protokoll" och "Exempel på protokoll" och 
"Mötesteknik" finns där. Handboken planeras att uppdateras. Denna handbok borde studeras, 
snarare än att börja skriva en ny handbok. Partiet har också ett mycket viktigt dokument, Strategi 
för framtidens Vänsterparti, som innehåller en gemensamt beslutad plan för hur vi ska utvecklas 
organisatoriskt. Vår förening har en viktig roll i att utveckla partiet totalt sett.

Därför yrkar jag:

att texten på raderna 88-92, stryks.

att denna text läggs in under 3.7, efter rad 87:
"För att utveckla det organisatoriska arbetet och bättre kunna stödja den viljeriktning som 
Kongressen gett uttryck för, påbörjar styrelsen studier av partihandboken Konsten att bygga ett 
parti. Studierna sker inom styrelsen men medlemmarna kan också ges tillfälle till studier av dessa 
under temamöten eller liknande.

att denna text läggs in under 3.7, efter rad 87:
"För att utveckla det organisatoriska arbetet och bättre kunna stödja den viljeriktning som 
Kongressen gett uttryck för,  påbörjar styrelsen studier av partihandboken Konsten att bygga ett 
parti. Samtidigt kompletteras med lokala mallar/vägledningar vid behov. Studierna sker inom 
styrelsen men medlemmarna kan också ges tillfälle till studier av dessa under temamöten eller 
liknande. 

Motion 7 från Bianca Byring 
Vår målsättning är en stark ekonomi och i Strategi för framtidens Vänsterparti (kongressen 2012) 
står det  "Vår ekonomi måste stärkas och ett ökat inslag av självfinansiering måste in 
verksamheten.”

Därför yrkar jag:

att följande mening läggs in under Ekonomi:
"Möjligheten att starta en lokal kampfond där medlemmarna kan donera pengar till partiföreningen 
undersöks”
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Motion 8 från Bianca Byring 
Att starta upp en interntidning och fylla den med debatt och information av hög kvalitet kräver 
mycket arbete från styrelsen och engagemang från många medlemmar. De få utskicken i 
pappersform till medlemmarna motiveras med höga kostnader för pappersutskick, medan en 
interntidning skulle innebära just mycket utskick. Om det inte vore en tidning i pappersform, är det 
tveksamt om arbetet som läggs på tidningen är värt besväret eftersom en stor del av medlemmarna 
inte läser e-post regelbundet och särskilt bilagor till e-post. Därför borde ambitionsnivån sänkas för 
år 2015.

Därför yrkar jag:

att på raderna 146-147 stryka orden "och verkställas under verksamhetsåret 2015". 

Motion 9 från Elisabet Forssell 
Stryk stycket 3.8 om Interntidningen Nejlikan

Stycke 3.8 handlar om att partiföreningen ska ha en interntidning som ska ”berätta om den 
verksamhet partiföreningens medlemmar gjort, dels för styrelsen att kommunicera med 
medlemmarna men också för medlemmarna att kommunicera med styrelsen och varandra.” 
Styrelsen kommunicerar redan till medlemmarna via tre kanaler vad partiföreningens medlemmar 
gör, nämligen medlemsutskicket, Facebook och hemsidan.  Vad Vänsterpartiet Umeå behöver är en 
kanal där medlemmar kan få debattera med styrelsen och varandra. Och det utan att det läses av 
icke-medlemmar så som det görs på t.ex Facebook. En interntidning som trycks och skickas ut till 
medlemmarna är inte ett särskilt effektivt debattforum jämfört med de möjligheter som internet ger. 
Det tar mycket tid och resurser att ha en interntidning, och när verksamhetsplanen samtidigt 
planerar för en mer interaktiv hemsida, anser jag att Umeå partiförening hellre ska satsa på att ha 
vårt interna debattforum på nätet. Där kan vi debattera fritt och friskt utan att behöva vänta på 
respons i flera veckor för att nästa interntidning ska publiceras. På så vis kan många fler få sin röst 
hörd, antingen de vill skriva två rader eller två sidor.

Därför yrkar jag:

att stycket 3.8 på sidan 10 ”Interntidning: Nejlikan” stryks, samt

att på sidan 5 rad 37 tillägga meningen: Ett debattforum på nätet kopplat till hemsidan ska 
upprättas.
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