
Vänsterpartiet Umeås årsmöte 2015

Styrelsens Motionssvar 
Motion 1  
Motionär: Bianca Byring 
Avsnitt: Kampanjer 2,2 
Rader: 16 

Motivering: Motionären gör klokt i att påpeka att partiföreningen är en del av en större 
organisation som ibland har generella kampanjer tänkta att äga rum i hela landet. Det är naturligtvis 
bra om Vänsterpartiet Umeå deltar i dessa kampanjer, men tyvärr brukar handledningen och 
materialet vara ofullständigt från centralt håll. Det innebär att det ibland blir svårt att genomföra en 
nationell kampanj. Vi anser dock att motionären har rätt i denna fråga och föreslår därför mötet att 
bifalla motionen. 

att:  Styrelsen förslår mötet att bifalla motion nummer 1 

Motion 2  
Motionär: Bianca Byring 
Avsnitt: Information och Kommunikation 2,4 
Rader: 40 

Motivering: Frågan om annonser är en kostnadsfråga som måste balanseras gentemot den nytta en 
annons ger. Exempelvis är en annons i en tidning ofta förknippad med stora kostnader men 
utdelningen kan vara låg (få deltagande). Angående frågan om affischering är den beroende av 
engagemanget hos medlemmarna och ett stort ansvar ligger utanför styrelsen, på till exempel 
arbetsgrupperna. Det är många gånger svårare att få en bra täckning på affischeringen än vad det 
först verkar. Ambitionen är det däremot inget fel på, varför vi vill bifalla motionen.  

att:  Styrelsen förslår mötet att bifalla motion nummer 2 

Motion 3  
Motionär: Bianca Byring 
Avsnitt: Demonstrationer och Manifestationer 2,5 
Rader: 46 

Motivering: Den föreslagna skrivningen faller väl innanför den ambition som styrelsen haft 
för verksamhetsplanen och en mer konkret skrivning visar på bredden av frågan. 

att:  Styrelsen förslår mötet att bifalla motion nummer 3 
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Motion 4  
Motionär: Bianca Byring 
Avsnitt: Demonstrationer och Manifestationer 2,5 
Rader: 46 

Motivering: Se motion 3. 

att:  Styrelsen förslår mötet att bifalla motion nummer 4 

Motion 5  
Motionär:Bianca Byring 
Avsnitt: Styrelsen och Arbetsutskotten 3,2 
Rader: 83-84 

 
Motivering: Styrelsen bedömning är att även om formuleringen kan tyckas vara självklarheter 
reglerade i bland annat stadgar är det av vikt att förtydliga detta ansvar. Den mening som föreslås att 
strykas visar på vilken verksamhet som är styrelsens viktigaste att sköta, varför det nämnda måste 
prioriteras framför annat. 

Det har smugit in ett stavfel i verksamhetsplanen och föreslår därför att detta ändras. 

att:  Styrelsen föreslår mötet att avslå motion nummer 5.  
att:  På rad 83-84 ändra "fullfylla" till "fullfölja". 

Motion 6  
Motionär: Bianca Byring. 
Avsnitt: Styrelsen och Arbetsutskotten 3,2 
Rader: 88-92 
 
Motivering: Motionären har i sin motion föreslagit att styrelsen ska utbilda sig i frågor som rör 
styrelsens verksamhet. Det är något som vi håller med motionären om. Den föreslagna strykningen 
behandlar dock en fråga som rör överlämning och kunskapsöverföring mellan styrelser som är 
avsett att underlätta konstituering med mera. Det finns ingen motsättning mellan motionärens 
förslag på text att lägga till och föreslår därför mötet att avslå första att-satsen som yrkar på 
strykning av överlämnandet av kunskap till efterkommande styrelser. 

Till styrelsen kom det in två olika motioner med samma innehåll, sånär som  på en liten detalj 
"Samtidigt kompletteras med lokala mallar/vägledningar vid behov". Vi menar att den skrivning 
som finns i förslaget är tydligare och riktar in sig på de lokala behoven som finns, varför vi föreslår 
mötet att bifalla att-sats 2 som saknar denna mening. 

att: Styrelsen föreslår mötet att avslå att-sats 1.  
att: Styrelsen föreslår mötet att bifalla att-sats 2 och lägg till texten sist i avsnittet.  
att: Styrelsen föreslår mötet att avslå att-sats 3.  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Motion 7  
Motionär: Bianca Byring 
Avsnitt: Ekonomi 3,6  
Rader: 134 
 
Motivering: Vi delar motionärens målsättning, däremot behövs det inte undersökas i frågan. Det är 
i grunden en fråga om budgetteknik och möjligheten att skänka pengar till partiet finns redan idag 
men informationen har inte gått ut till medlemmarna. Vi föreslår därför avslag på motionen men 
bifall till intentionen. 

att:  Styrelsen föreslår mötet att lägga till följande mening sist i avsnittet: "Under 
verksamhetsåret 2015 ska styrelsen informera om möjligheten att skänka pengar till 
partiföreningens verksamhet." 

Motion 8  
Motionär: Bianca Byring 
Avsnitt: Interntidningen Nejlikan 3,8 
Rader: 146-147 

Motivering: Styrelsen vill be om ursäkt gällande otydligheter kring interntidningen Nejlikan, 
tanken har redan från början varit att detta ska vara en digital tidning och kanske därför tagit detta 
för givet utan att förtydliga. En digital tidning som skickas per mejl till våra medlemmar som kan 
sprida information och ger utrymme för medlemmar att debattera och lyfta för partiföreningens 
medlemmar viktiga händelser. Tanken är även att interntidningen snabbt kan med få justeringar 
göras till ett material som även kan användas på bokbord eller liknande. Då ett arbete sedan ett tag 
tillbaka har gjorts på denna tidning är designen i stort sett klar och styrelsen har beslut på att en 
redaktion bör utses så ser vi ingen orsak till att skjuta upp projektet. Nejlikan är redo att inom en 
snar framtid börja arbetas med och att den kan utan svårigheter eller större arbetsbelastning på 
styrelsen ges ur under verksamhetsåret.  Styrelsen anser att därmed ambitionsnivån inte är för hög 
och att orginalskrivelsen står kvar.  

att:  Styrelsen förslår mötet att avslå motion nummer 8 
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Motion 9  
Motionär: Elisabeth Forssell  
Avsnitt: Interntidningen Nejlikan 3,8 
Rader: 37, 145-153 

Motivering: Var god se svar på motion 8 angående första att-satsen. Angående andra att-satsen 
anser styrelsen att idén om ett debattforum på hemsidan är intressant men ställer sig frågande till 
hur användbart detta skulle vara samt de tekniska möjligheterna att genomföra förslaget. Erfarenhet 
talar för att ett liknande forum riskerar att antingen bli en död plats med mycket få inlägg och aktiva 
användare, eller en plats där det förekommer hot och påhopp. Det finns också som alltid en risk för 
missförstånd och accentuerade konflikter vid debatter på nätet. Slutligen måste man se allt som 
finns i skrift och särskilt på nätet som offentligt tillgängligt, även om man skulle hitta ett hanterbart 
system för inloggning eller koppling till medlemskap. Därför ser styrelsen hellre att 
partiföreningens energi prioriteras för fler fysiska möten där medlemmar kan mötas och diskutera 
och debattera fritt. Detta kompletteras av möjligheter till debatt i den föreslagna interntidningen 
samt på Facebook där det bland annat finns en grupp vid namn ”Vänsterpartiet Västerbotten.” 

att:  Styrelsen förslår mötet att avslå att-sats 1 

att:  Styrelsen förslår mötet att avslå att-sats 2 

  


