
Vänsterpartiet Umeås årsmöte 2015

Verksamhetsberättelse för 
Vänsterpartiet Umeå 2014 

Inledning 
Vänsterpartiet Umeå har ett intensivt verksamhetsår bakom sig, med två 
valrörelser och flera andra stora händelser under samma år.

Medlemsantalet har ökat kraftigt under året och många nya medlemmar 
har blivit aktiva i föreningen samtidigt som mer långvariga medlemmar 
har fortsatt att utgöra en erfaren stomme. Föreningen har på flera sätt gått 
stärkt ur årets valrörelser. Det bådar gott för nästa verksamhetsår!

Styrelsen 
Årsmötet den 2 mars 2014 valde följande styrelse:

Ordförande: Erik Ferry

Ledamöter: Daniell Anderson, Elin Ek, Jessica Åhlin, Linus Lundström, 
Tamara Spiric och Ulrika Edman.

Ersättare: Daniel Nyström, Gudrun Nordborg och Keykaus Abbasi.

Styrelsen utsåg sedan Jessica Åhlin till kassör, Linus Lundström till 
sekreterare, Elin Ek samt Daniel Nyström till studieansvariga samt 
Gudrun Nordborg till medlemsmötesansvarig. Daniel Nyström fick även 
ansvar för hemsida och facebook och Daniell Anderson har haft ansvar 
för inköp och material samt medlemsregistret. Därutöver har vissa 
styrelsemedlemmar haft ansvar för olika gruppverksamheter (se sedan 
under grupper) med mera.

Under verksamhetsåret har  i tur och ordning Elin Ek, Ulrika Edman, 
Linus Lundström och Keykaus Abbasi avsagt sig sina uppdrag av olika 
skäl. Efter de första två avsägelserna under våren 2013 hölls den 22 maj 
ett extra årsmöte för fyllnadsval. Vid det mötet valdes Kristina Ahlenius 
in som ordinarie ledamot medan en ersättarplats vakantsattes. Kristina 
Ahlenius utsågs sedan av styrelsen till studieansvarig och Daniel 
Nyström befriades från denna uppgift. Under sommaren uppstod en 
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familjesitiuation som gjorde att ordförande Erik Ferry inte har kunnat 
delta annat än sporadiskt på distans under resten av verksamhetsåret. 
Förhoppningen att situationen snabbt skulle förändras till det bättre och 
möjliggöra aktivt deltagande gjorde tillsammans med en mycket intensiv 
period av valrörelsen att styrelsen inte ansåg att det var praktiskt möjligt 
eller lämpligt att kalla till ytterligare ett extra årsmöte för att välja en ny 
ordförande. Istället beslutade styrelsen att utse Jessica Åhlin till 
tillförordnad sammankallande samt fördela övriga sysslor mellan sig 
enligt bästa förmåga. Efter Linus Lundströms avsägelse utsågs Daniel 
Nyström till ny sekreterare.

Den sammantagna situationen med avsägelser och förändringar i 
styrelsen, två stora valrörelser samt en kraftigt växande partiförening har 
gjort att arbetsbördan har varit stor och prioriteringar i styrelsens arbete 
har varit nödvändiga.

Styrelsen har haft 14 protokollförda sammanträden under 
verksamhetsåret och dessutom träffats för två arbetsdagar.

Enligt beslut vid årsmötet 2014 har ordföranden för Ung Vänster Umeå 
(Adam Mättä) och VSF Umeå (Anders Berglund) kallats till 
styrelsemötena men inte närvarat under året.

Valberedningen har utgjorts av Sofia Stolt (sammankallande), Bore 
Sköld, Caroline Täljeblad, Lasse Jacobson och Maria Myrstener 
(samtliga ordinarie) samt Daniel Kallós, Carina Ahlqvist och Elsa 
Andersson-Hedqvist (ersättare). Revisorer har Jonas Karlberg och Emil 
Lundh varit.

Medlemsmöten 
Medlemsmötena under 2014 hölls ungefär en gång i månaden, med 
uppehåll under sommaren, och dominerades av valfrågor. 

I början av april arrangerades medlemsmötet i två delar. I ett förmöte 
med pizza för nya medlemmar lockades 16 nya medlemmar att möta en 
grupp från styrelsen respektive kommunpolitiskt aktiva. Ordförande Erik 
Ferry inledde med en presentation av Vänsterpartiet i Umeå. Efter någon 
timme anslöt andra partikamrater och det fortsatta mötet ägnades åt 
diskussioner i mindre grupper om önskvärda frågor och aktiviteter för oss 
i Umeå.

Medlemsmötet i början av maj ägnades åt information och diskussion om 
angelägna frågor i EU-valet. 
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I juni ägnades förslaget till det kommunpolitiska handlingsprogrammet 
och de många motioner som väckts om önskad kommunalpolitik två 
intensiva medlemsmöten  

I början av september arrangerades ett möte med pizza för nya 
medlemmar. Peter Möller inledde om partiets politik och därefter följde 
diskussion i smågrupper med representanter från styrelsen och 
kommunpolitiken.

Strax efter valdagen började medlemsmötet i kvarterslokalen med gott 
fika. Tamara Spiric talade med glädje över det lokala valresultatet. Senare 
förflyttade vi oss till partilokalen för att uppleva ett direktsänt tal av 
Jonas Sjöstedt. I trivsam trängsel hann vi också diskutera frågor i den 
centrala enkäten om valrörelsen.

I början av oktober genomfördes åter ett medlemsmöte i två delar som 
startade med ett förmöte med pizza för nya medlemmar. Sedan kom 
Tamara Spiric och beskrev det kärva läget i relation till 
socialdemokraterna lokalt vilket resulterat i att Vänsterpartiet samverkar 
valtekniskt med Fi. Tamara Spiric meddelade också att hon slutar sina 
kommunpolitiska åtaganden. Åsa Bäckström, som fått den informationen 
kort före mötet, avtackade henne med ett tal och blommor. Därefter 
följde diskussion i smågrupper utifrån frågor om valrörelsen och 
framtiden.

En söndag i slutet av oktober hölls ett långt medlemsmöte för valen till 
den mängd av förtroendeuppdrag som valframgångarna har lett till. En 
lokal på universitetet var bokad för detta. Den blev ganska så välfylld av 
engagerade kamrater och förvånansvärt många höll ut tills alla val var 
genomförda.

Den 23 november hölls ett medlemsmöte med Jonas Sjöstedt på Folkets 
hus. Mötet riktade sig främst till nya medlemmar och sammanlagt ett 
tjugotal personer deltog. Stämningen var trivsam och fika serverades. 
Jonas Sjöstedt pratade om det aktuella politiska läget och Vänsterpartiets 
möjligheter och utmaningar och sedan fanns möjlighet till samtal och 
selfies med partiordföranden.

Öppna möten 
I samarbete med VSF och Ålidhemsgruppen inbjöds Amineh Kakabaveh, 
riksdagsledamot för Vänsterpartiet och med ansvar för bostadspolitiken, 
till Umeå den 20 maj. På kvällen föreläste hon på Klossen om hur 
Vänsterpartiet arbetat med bostadsfrågorna i riksdagen. Därefter 
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diskuterades frågorna med lokal anknytning med Mattias Sehlstedt som 
lokalt sakkunnig. Cirka 25 personer deltog.

Medlemsmötet i november omvandlades till ett allmänt möte för att 
förstå mer av situationen för dem som tigger för sin överlevnad och som 
blir allt mer utsatta på grund av den annalkande vinterkylan. Med stöd av 
ABF bokades lokal på Folket Hus till kvällen den 19 nov. Temat var 
”Utsatta EU-migranter och vårt ansvar att stödja dem” med undertexten 
Diskussion om strategier med representanter för RUNG, Allt åt alla och 
Vänsterpartiet i samarbete med ABF. Det lockade ca 30 personer. De 
ideella insatserna imponerade men blottlade också kommunens bristande 
ansvarstagande. Viktiga kontakter knöts.

Barnpassning 
Inför verksamhetsåret 2014 var ambitionerna höga gällande 
barnpassning. Styrelsen har tyvärr inte lyckats uppfylla de mål som vi 
hade. Skälen är bla hög arbetsbelastning under ett valår, avsägelser från 
styrelseuppdrag och svårigheter att engagera villiga barnpassare. 
Barnpassning har dock skett sporadiskt under året och Ung Vänster har 
ställt upp och hjälp till ett flertal gånger. Att på ett strukturerat sätt få 
barnpassningen att fungera är något som vi måste bli bättre på 
kommande verksamhetsår.

Studier 
Från centralt håll arrangerades i början på året en kurshelg i Piteå med 
inriktning på retorik för kvinnorna i partiet, flera av Umeås medlemmar 
deltog. En utbildningsdag i antirasistisk argumentation arrangerades i 
mitten på juni tillsammans med Stiftelsen Expo, detta för att vässa 
argumenten och utbilda i hur vi på bästa sätt bemöter den växande 
rasismen. Under hösten har grundstudier på tre träffar med olika teman 
arrangerats och alla medlemmar med fokus på nya medlemmar har 
bjudits in. Detta med lyckat resultat och mersmak för medlemmar och 
arrangörer. I december arrangerades en helgkurs i internfeminism då 
medlemmar från hela länet samlades i Skellefteå för att bygga upp 
strategier.
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Grupper 
Feministgruppen 

Den nystartade feministgruppen hade sitt första möte i slutet av april. Vi 
var då nio intressenter som träffades för att lära känna varandra, utbyta 
erfarenheter och tankar som förhoppningsvis skulle kunna leda fram till 
aktiviteter framöver så att vår feminism blir tydlig för fler. Gruppen har 
haft ett tiotal möten och fördubblats i storlek. Flertalet i gruppen har 
bidragit med pepp, idéer och/eller medverkat i utåtriktade aktiviteter.

Gruppens första måltavla blev Sverigedemokraterna. På deras torgmöte 
den 19 maj med Åkesson genomförde vi en tyst manifestation, som också 
lockade andra partikamrater. Vi stod med ryggen mot Åkesson, bar 
snyggt designade ”sandwich-plakat” med texten ”Vi har hört nog” på ena 
sidan och ett stort kvinnokampsmärke på den andra plus att vi hade stora 
hörlurar på oss. Vi delade dessutom ut flygblad om SDs inte enbart grymt 
främlingsfientliga utan också starkt antifeministiska politik och om Vs 
som positiva kontraster. 

Därefter var gruppen fokus valrörelsens feministiska offensiv. Vi gjorde 
en önskelista på insändare/debattartiklar som resulterade i att flera 
publicerades i lokalpressen respektive tidningen ETC. 

Inspirerade av Vänsterpartiet i Malmö producerades en Umeå-variant av 
en feministisk folder som användes i gruppens aktiviteter, i valstugan 
mm.

Vi sökte olika interaktiva moment att komplettera informationsborden 
med inför besök i skolor och på universitetet. Det mest lyckade blev 
fotoerbjudandet framför We can do it – affischen kompletterad med 
valbara slogans där feminism användes mest frekvent och rekvisita i 
form av jeansskjorta och rödvit schalett. 

Under valrörelsen lyckades vi genomföra två torgmöten med ”maraton” 
där flera gav ett kort personligt tal inlett med ”Jag är feminist därför 
att…” och avslutades med ”därför är jag aktiv/med i Vänsterpartiet”.

På universitetet hade vi informationer och fotoerbjudanden vid flera 
tillfällen, intensivast vid Välkomstmässan och vid arrangemanget med tal 
av Tamara Spiric plus sång och musik av Frida Selander som höjdpunkt. 

Efter valrörelsen ledde diskussioner om sexistisk reklam med dess olika 
uttryck för kvinnligt respektive manligt fram till en önskan att påverka 
till reflektion om val av julklappar, inte minst till barn. Resultatet blev 
produktion av fyra olika V-julkort som kunde användas vid partiets bord 
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på skyltsöndagen och på Ålidhemsgruppens bokbord. Dessutom mailades 
de till partimedlemmarna för fritt bruk. 

Gruppen har börjat samla på feministiska kampsånger, liksom tips på 
feministiska texter och ögonöppnare. 

Ansvarig för gruppen har varit Gudrun Nordborg.

Ålidhemsgruppen 

Var god se bilaga.

Ersbodagruppen 
Gruppen kom i gång andra halvåret då det var valår och vi hade sikte på 
att öka valdeltagandet på Ersbodaområdet och självklart vinna mer röster 
till vänsterpartiet, vilket vi i gruppen med stolthet kan berätta att vi har 
lyckats med. Vänsterpartiet har ökat på hela Ersbodaområdet.

Utdelning av valmaterial och dörrknackning
Gruppen har ett antal gånger delat ut valmaterial på Ersboda, stått utanför 
Konsum och COOP och genomfört dörrknackning riktad till invandrare. 
Vi fick positiva reaktioner och man uppskattade initiativet.

Möte på Ersboda Folkets hus
Tamara Spiric och Lennart Arvidsson träffade den 6 september ett 50-tal 
Ersbodabor med invandrarbakgrund. Det var ett välordnat och lyckat 
möte med bra föredrag av Tamara och Lennart.

Vi har en kamp om makten och politiken både i lokalt och nationellt 
framför oss. Jag är övertygad om att vi tillsammans kan lyckas mer 
vänster politik i Sverige och Umeå, meddelar Ahmed Hersi. 

I den form som styrelsen avsåg att starta upp en Mångfalds-/
Ersbodagrupp var Keykaus Abbasi ansvarig, men efter aktiviteterna 
under valrörelsen samt Abbasis avsägelse från styrelseuppdrag har 
ansvariga för gruppen varit Ahmed Hersi och Abdi Hanad.

Fackliga gruppen 

Uppstarten för den fackliga gruppen blev en konferens ordnad av partiet 
centralt, vilken var gemensam för hela distriktet och hölls på partilokalen 
i Umeå den 9 mars. Ett tiotal medlemmar deltog, alla hemmahörande i 
Umeå partiförening. Därefter bildades den lokala fackliga gruppen som 
träffades vid några tillfällen under våren och bland annat bearbetade 
fackliga aspekter av det kommunpolitiska handlingsprogrammet samt 
diskuterade möjliga framtida aktiviteter. Efter sommaruppehållet och 
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valrörelsen har den fackliga gruppen haft en studiecirkel med tre träffar 
på boken Hopsnackat av Frances Tuuloskorpi och diskuterat kommande 
aktiviteter. Ansvaret för gruppen har under verksamhetsåret övergått från 
Jessica Åhlin till Arijan Kan.

HBTQ-gruppen 

 HBTQ-gruppen startades 18 maj 2014. Vid tidpunkten fanns det fem 
intresserade. Vid det första mötet beslutades att ”HBTQ-gruppens 
huvudsakliga mål är att agera för en förändring och ett brott med de 
heteronormativa strukturer som medvetet och omedvetet kan skönjas 
både i partiet och kommunen”. Gruppen uttalade en vilja att påverka 
Vänsterpartiet Umeås kommunpolitik för att förbättra inom området som 
rör HBTQ-frågor, som varit frånvarande inom den kommunala politiken i 
ett decennium. Påverkan kunde ske genom olika metoder. Internt var det 
frågan om granskning av partimaterial och även att hjälpa till i 
formulerandet av motioner kring HBTQ-frågor och externa kampanjer 
för att skapa opinioner. Bland annat genom debattartiklar, flygblad och 
dylikt. 

Gruppen har även skapat en Facebookgrupp för att lättare kunna 
diskutera med varandra, då det funnits problem att sammankalla möten. 
Snart efter uppstarten stod det klart att flera gruppmedlemmar har 
familje- och livssituationer som gjort det svårt att finna tider för möten. 

Idag finns tiotalet intresserade av HBTQ-gruppen. Gruppen ligger trots 
det i dvala på grund av svårigheter att få de intresserade att komma på 
möten. Ansvarig för gruppen har varit Daniel Nyström.

Miljögruppen 

Miljögruppen hade ett uppstartsmöte den 6 november med sex deltagare. 
Man diskuterade möjliga aktiviteter och mål och beslutade att inleda med 
en filmvisning efter årsskiftet. Efter att Jessica Åhlin har sammankallat 
det första mötet beslutade gruppen att låta Mattias Nilsson ansvara för 
nästkommande aktivitet.

Särskilda aktiviteter 

Internationella kvinnodagen 

Vänsterpartiet firade åttonde mars genom att dela ut röda nejlikor på stan 
tillsammans med ett flygblad som lyfte vår jämställdhetspolitik. Ett flertal 
män och kvinnor i partiföreningen deltog.
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Feministiskt forum 

Feministiskt forum arrangerades den den 5 april. Partiets ekonomisk-
politiska talesperson Ulla Andersson föreläste om feministisk ekonomisk 
politik. Partiföreningen deltog också med bokbord och mötte många 
intresserade besökare.

1:a Maj 
Vänsterpartiet Umeå genomförde återigen första majfirandet tillsammans 
med Enad Vänster, med plattformen ”För socialism – mot högerpolitik”. 
Förarbetet till första maj utgjordes av en öppen workshop där banderoller 
och plakat tillverkades. En skillnad från tidigare år, var att 
demonstrationståget fått flytta sin start från Mimerskolans grusplan till 
Vänortsparken p.g.a. byggandet av nya badhuset. Efter 
demonstrationståget samlades de som ville på Folkuniversitetet, där 
partiföreningen bjöd på kaffe, mackor och kakor samtidigt som Jonas 
Sjöstedts 1:a majtal visades via webben, plus en bonus med en särskild 
hälsning till Umeå partiförening.

Socialistiskt forum 

 Till Socialistiskt forum hade Umeå partiförening engagerat Jan-Olov 
Carlsson, ordförande för IF Metall Umeå, och Ana Rubin. Hon är en av 
de vänsterpartister som har tagit fram rapporten ”Striden om tiden” som 
ligger till grund för att frågan om sex timmars arbetsdag åter lyfts upp på 
agendan. De samtalade om hur Vänsterpartiet skall kunna gå från paroll 
till förverkligande av visionen om sex timmars arbetsdag.

Folkets hus och Sverigedemokraterna 
Efter en av Daniel Nyström (v) och Fanny Eriksson (s) uppmärksammad 
kampanj mot Umeå Folkets hus, som upplät mötesplats åt 
Sverigedemokraterna (SD) i sina lokaler i början av 2014, beslutade 
Folkets husrörelsen nationellt att Sverigedemokraterna inte ska få låna 
lokaler som ombesörjs av Folkets husrörelsen. Från partiföreningen har 
även Mats Stålnacke på Folkets hus årsmöte i Umeå drivit på för att det 
särskilt skulle skrivas in att lokaler inte ska upplåtas till 
Sverigedemokraterna.

Jonas Sjöstedts sommartal 
Då Gammlia, där tidigare sommartal hållits av Jonas Sjöstedt, var 
uppbokat, så fick Vänsterpartiet istället ordna med sommartal och konsert 
i Döbelns park. Tamara Spiric inledde dagen och överlämnade sedan 
ordet till Jonas Sjöstedt som talade om vinster i välfärden, barnen i Gaza, 
vikten av att Sverige får en självständig utrikespolitik, att Vänsterpartiet 
är den enda garanten för en rödgrön regering utan borgerliga ministrar 
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och en feministisk politik. Det som var kanske roligast denna dag, var att 
det kom så mycket människor och i så många olika åldrar, från ungdomar 
till pensionärer. Uppträdde gjorde grammisvinnarna Linda Pira och Stor, 
med DJ Salla i bakgrunden, sjumannabandet Whisker, Teljenäs & Roth 
som levererade folkmusik och Swing, samt bandet Väärt. Det erbjöds 
mat till försäljning, som föreningen ”PREI – projekt för integration”, 
stod för. För barnen hade det gjorts såväl ett mindre lekland som en 
välbesökt hoppborg.

Umeå Pride 

Vänsterpartiet, VSF och Ung Vänster deltog den 25 september i Umeå 
Pride. Plakat och banderoller hade tillverkats och tillsammans med 
många andra tågade våra medlemmar från Döbelns park genom Umeå.

Demonstrationer och manifestationer 

Den 1 juni talade Ann Dernstedt för partiföreningens räkning på 
nätverket Kärnkraftsfri Bottenviks manifestation mot bygget av ett 
kärnkraftsverk i Pyhäjoki Finland. Under sommaren arrangerades en 
manifestation mot Israels agerande i Gaza och i solidaritet med Palestina. 
Vår ordförande Jonas Sjöstedt talade på Renmarkstorget. En 
manifestation mot ISIS hölls på Rådhustorget under hösten där Anders 
Emanuelsson från Vänsterpartiet deltog och talade.

Skyltsöndag 
Partiföreningen var åter närvarande på skyltsöndag denna jul, där 
föreningen bjöd på glögg, kaffe, skumtomtar och pepparkakor på 
Rådhustorget. För att få riktigt julstämning hade arrangörerna tagit med 
sig julmusik och gav dessutom bort julkort som Feministgruppen 
tillverkat. Vänsterpartiet samlade även in pengar till föreningen ”RUNG 
– resande ung, ny och gammal”. Skyltsöndagen blev sammanfattningsvis 
återigen en mycket lyckad och uppskattad dag, med många trevliga 
samtal.

Bostadspolitisk kampanj 
Under våren genomfördes en bostadspolitisk kampanj som omfattade två 
huvuddelar. Dels genomfördes affischering och utdelning av material i 
brevlådor på vissa bostadsområden, bland annat Ålidhem. Där 
arrangerades också ett öppet möte med Vänsterpartiets bostadspolitiska 
talesperson Amineh Kakabaveh (se rubrik Öppna möten). Dels 
genomfördes en dörrknackning i Holmsund och Obbola där de boende 
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ombads att svara på en enkätfråga som handlade om huruvida de ansåg 
att föreslagen utförsäljning av AB Bostadens bestånd var en bra eller 
dålig idé. Utfallet av enkäten blev att 78% var negativa till försäljning 
och kampanjen fick gott genomslag i media. http://www.vk.se/1252699/
nej-till-forsaljning-av-bostader. Mattias Sehlstedt och Peter Möller var 
ansvariga för kampanjen.

Valrörelsen och valet 
Valledningen 

Föregående års styrelse utsåg en valledning bestående av Tamara Spiric, 
Lennart Arvidsson, Peter Möller, Emelie Kinberg, LiseLotte Olsson och 
David Ahlqvist. Som permanent adjungerade till valledningen utsågs 
tjänstepersonerna Elisabet Forssell och Caroline Täljeblad samt 
ordförandena för Ung Vänster Umeå respektive VSF Umeå. Under våren 
2014 avsade sig LiseLotte Olsson och David Ahlqvist sina uppdrag. Inga 
fyllnadsval gjordes men däremot adjungerades även Åsa Bäckström och 
Arijan Kan till valledningen. Till sitt förfogande har valledningen haft 
partiföreningens anställda funktionär Caroline Täljeblad som har har 
arbetat 53% under större delen av året. Under den mest intensiva delen 
av valrörelsen utökade dock valledningen hennes anställning till 75% och 
anställde även Arijan Kan på 50%. Valledningen träffades regelbundet i 
samband med EU-valrörelsen, hade ett uppehåll under sommaren och 
sammanträdde sedan åter under hösten.  Rapportering har skett till 
styrelsen i form av minnesanteckningar och en dialog har också funnits 
kring ekonomiska frågor, fyllnadsval med mera både per telefon och mail 
samt vid ett tillfälle genom en styrelserepresentants närvaro vid 
valledningens möte. 

Valrörelsen 

Vänsterpartiet Umeås valrörelse under 2014 var en mycket lyckad sådan. 
Över 100 partimedlemmar deltog i valarbetet och det resulterade i ett 
fantastiskt valresultat på 13,07% av rösterna i Umeå kommun. 
Supervalåret tog sin början med EU-valet den 25 maj. Under maj månad 
huserade Vänsterpartiet Umeå i Glashuset på Rådhustorget tillsammans 
med övriga partier för att möta väljare och diskutera vår politik. Som trea 
på listan återfanns Västerbottens LiseLotte Olsson som deltog i debatter 
och höll tal. Många medlemmar och partiets politiska funktionär deltog i 
valarbetet bl.a. genom att dela ut flygblad, bjuda på fika och hålla i 
bokbord. Valresultatet för Umeå kommun blev 11,71%
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Under våren påbörjades Bostadskampanjen i Holmsund och Obbola. Den 
följdes av Ungdomskampanjen där vi tillsammans med Ung Vänster och 
VSF delade ut glass på stan och pratade med ungdomar om vår politik. 
En första utdelning av vår valtidning gjordes också under 
sommarmånaderna i många av Umeås stadsdelar.

I augusti drog valrörelsen igång på riktigt och vi fick ett bra genomslag 
genom att synas i busskurer, på plakat längs vägarna, genom att höras i 
radio, synas i tidningar och inte minst i valstugan. Valstugan hade många 
besökare och våra partimedlemmar höll den bemannad sex dagar i 
veckan. Ett nytt profilmaterial togs fram och detta bestod bland annat av 
väskor och t-shirts som såldes flitigt i valstugan och vid bokbord.

Flera av partiets arbetsgrupper var aktiva under valrörelsen. 
Ålidhemsgruppen bidrog genom att affischera, hålla i bokbord och dela 
ut flygblad. Feministgruppen turnerade runt om i stadens gymnasieskolor 
och på universitetet med ”We can do it”-kampanjen. Flera arrangemang 
hölls också på Ersboda som var mycket välbesökta och uppskattade. 
Flera gånger i veckan kunde väljarna möta oss utanför köpcentrum vid 
Strömpilen, Ersboda, Grubbe, Haga och Mariehem. I två omgångar till 
delades en stor mängd flygblad ut runt om i Umeås stadsdelar där många 
partimedlemmar hjälpte till i sina egna närområden. Jonas Sjöstedts 
sommartal var en av valrörelsens höjdpunkter med en hög uppslutning av 
partimedlemmar och sympatisörer. 

Under valdagen den 14 september återfanns många av våra medlemmar 
utanför vallokalerna för att dela ut valsedlar och svara på frågor. Dagen 
avrundades med en välbesökt valvaka på Kulturhuset Klossen. 

Valutvärderingsenkäten 
Styrelsen genomförde en valutvärdering i enkätform som skickades ut till 
partimedlemmarna under oktober 2014. Partimedlemmarna hade runt en 
månad på sig att svara på enkäten. Enkäten besvarades av 29 kvinnor, 29 
män och 0 annat. Av dessa hade 59% varit medlem i Vänsterpartiet i 
mellan 0 och 5 år, 14% i 6-10 år, 5% i 11-15 år och 22% i 16 år eller mer. 
43% av de svarande hade förtroendeuppdrag inom/för Vänsterpartiet 
medan 57% inte hade det.

Enkätens frågor var i huvudsak i formen av påståenden med 
svarsalternativen ”Instämmer inte alls”, ”Instämmer delvis inte”, 
”Instämmer delvis” och ”Instämmer helt”.  Partimedlemmarna gavs även 
möjligheten att lämna skriftliga kommentarer i anknytning till de olika 
avsnitt som utgjorde enkäten.

Ur enkätsvaren kan slutsatser dras om att kommunikationen inom 
partiföreningen måste förbättras och den demokratiska förankringen 
stärkas. I svaren framträder också kommentarer som kritiserat processen 
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runt det kommunpolitiska programmet och valrörelsens planering och 
genomförande. Saker som framförts är en bristande lyhördhet, 
toppstyrning och för stort personfokus. Synpunkter om svårigheter att 
vara med och påverka Vänsterpartiet Umeås politik och valrörelse 
framfördes av flera som svarat. För dessa svar fanns såväl 
förtroendevalda som icke förtroendevalda, och det framträder en syn om 
att möjligheten att påverka och få gehör för idéer är viktigt för dem eller 
för partiföreningen.

Vad gäller utdelning av material i brevlådor, kampanjer och valstugan 
och dess ansvariga framträder en bred positiv bild. Vad gäller 
materialutdelningarna och de områdesansvariga var bilden något splittrad 
med avseende på områdenas storlek och många kommentarer handlade 
om problem med låsta portar. De negativa kommentarerna rörande 
kampanjerna handlade om informationsbiten (för sent utkommen 
information, om ens alls), och delvis även möjligheten att påverka på 
grund av toppstyrning.

De flesta som svarade på enkäten känner att de helt eller delvis bjudits in 
att delta i kampanjer, att de fått information under valrörelsen och fått 
uppskattning för sin insats. Det var också svarande som upplevde att de 
inte kunde göra den insats de hade önskat under valrörelsen. De svarande 
anser till övervägande del att materialet i valrörelsen varit relevant och 
bra, men däremot framträder en betydande skepsis mot det profilmaterial 
som införskaffades.

Det demokratiska ramverket 
I partiföreningen har frågan om hur partiföreningens struktur ser ut och 
vilka förhållningsregler som finns, samt relationer mellan olika organ, 
deras befogenheter och beslutsfattande lyfts under en lång tid. Det finns 
idag en stor personbunden kunskap som är den praxis vi arbetar efter. Det 
medförde att styrelsen under slutet av verksamhetsår tog initiativ till att 
tillsammans med kommungruppen ledning påbörja ett arbete för 
nedtecknade av denna praxis till lokala stadgar i de delar som rör 
relationen mellan kommungruppen och partiföreningen. I samråd med 
gruppledningen skedde en fördelning där styrelsen skulle utarbeta ett 
stadgeförslag och kommungruppen utarbeta en arbetsordning för sitt 
interna arbete.

Efter ett gemensamt möte den 3 november tog Daniel Nyström för 
styrelsens räkning fram ett utkast till stadgar, som förankrades med 
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gruppledningen och styrelsen. Vid ett uppföljande gemensamt möte den 
15 december överlämnades förslaget till stadgar till 
kommunfullmäktigegruppen. Den 25 januari 2015 diskuterade styrelsen 
återigen stadgarna inför kallelsen till det kommunpolitiska medlemsmöte 
i början februari vid vilket medlemmarna kommer att ges tillfälle att 
besluta om stadgarna.

Inköp och material 
Partiföreningen har växt i storlek i såväl antal medlemmar som i antal 
röster i senaste valet. En växande och levande partiförening såsom Umeå 
partiförening har därför behövt göra en del inköp under året som gått. 
Föreningen har bl.a. köpt in en portabel projektor samt en portabel 
högtalare för att använda de gånger partilokalen är överbokad och vi 
använder oss av Bostadens samlingslokal, samt för att kunna visa filmer 
och videoklipp med ljud. För att få en bra och tydlig exponering av 
vänsterpartiets affischer under valet, så har partiföreningen köpt in två 
röda s.k. ”gatupratare” i aluminium.

För att förenkla arbetet med att anordna mindre kampanjer eller bokbord, 
så har föreningen köpt en ny 10-liters termos i stål och två stycken 
hopfällbara bord i aluminium. Syftet har varit att vem som helst ska 
kunna få med sig sakerna man behöver använda, att det ska vara 
portabelt och så lätt som möjligt.

Inköp av nya böcker och skrifter har också gjorts för att aktualisera den 
samling litteratur som finns på partilokalen till ett mer levande och 
användbart bibliotek. Slutligen har broschyrer, affischer, studiemateriel 
med mera löpande fyllts på för att användas i både valrörelsen och 
partiföreningens ordinarie verksamhet.

Kommunikation och information 
Facebook 
Under verksamhetsåret 2014 har Facebook varit den främsta kanalen för 
kommunikation. Ansvarig administratör från styrelsen för informationen 
på Facebook har varit Daniel Nyström. Utöver det har det funnits ett 
tiotal redaktörer från bla styrelsen och kommungruppen som kunnat 
uppdatera med nya inlägg och aktuella händelser. Facebooksidan har 
varit mycket aktiv och uppdaterats kontinuerligt tack vare det upplägget. 
Vid fyra tillfällen har partiföreningens styrelse beslutat att betala för att 
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marknadsföra Facebooksidan eller evenemang på den, såsom när Jonas 
Sjöstedts sommartal. Utfallet av dessa kampanjer har varit mycket god 
och de har resulterat i runt 400 nya gilla-markeringar under året. Ju fler 
som gillar partiföreningens facebooksida, desto fler ser våra inlägg och 
tar del av vår politik.
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Bilden ovan är ett exempel på när partiföreningen genomförde en 
gillakampanj mellan den 28 augusti och 13 september.

Hemsidan 
Förutom Facebook har Vänsterpartiet Umeå en hemsida 
[umea.vansterpartiet.se]. Den har uppdaterats under året, men inte med 
samma regelbundenhet och flera av de nyheter och annat som enkelt 
uppdateras på Facebook har inte kommit upp på hemsidan. Det beror 
bland annat på att det har funnits färre redaktörer för hemsidan. Däremot 
har statiska uppgifter såsom styrelsens sammansättning, valledning, 
kommunpolitiskt handlingsprogram med mera uppdaterats. Även en del 
debattartiklar och andra nyheter har förts in på hemsidan. Uppdateringen 
av kalendariet har stundtals halkat efter, men i huvudsak har 
partiföreningens aktiviteter (arbetsgrupper, studier, offentliga möten och 
dylikt) hållits aktuella på hemsidan. Daniel Nyström har varit 
huvudansvarig för hemsidan.

Twitter 
Under verksamhetsåret startade partiföreningen ett Twitterkonto [http://
twitter.com/v_umea]. Kontot har i huvudsak administrerats av Jessica 
Åhlin med hjälp av ett par andra personer i partiföreningen. Det har 
ungefär 200 följare och har gjorts runt 350 tweets sedan försommaren då 
kontot registrerades.

Medlemsmail 
Styrelsen har regelbundet skickats ut medlemsmail för att informera om 
vad som är på gång i partiföreningen. Sedan 2013 har det funnits en rutin 
att i huvudsak samla aktuell information till ett utstick varannan vecka. 
Under valrörelsen ökade antalet medlemsutskick och gjordes under en 
period varje vecka för att kunna meddela alla aktiviteter. Efter att 
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medlemsregistret hackades i anslutning till valet och var tvunget att 
krypteras var det under en tid inte möjligt att göra medlemsutskick. Det 
uppstod även problem med att medlemsutskicken fastnade i 
medlemmarnas spamfilter. Senare under hösten har mailen lyckligtvis 
börjat fungera igen som den ska.

Medlemsutveckling 
Partiföreningen hade den 1 januari 2014 310 medlemmar och den 1 
januari 2015 hade medlemsantalet vuxit till 412 personer. Partiföreningen  
har alltså vuxit med 102 personer eller hela 33% under 2014! Det är en 
makalös utveckling som delvis får tillskrivas det ökade politiska intresset 
under ett valår, men även det gedigna arbete som parlamentariker, 
aktivister och andra medlemmar har gjort för att utveckla och synliggöra 
vår politik och partiförening. Vi har därmed en stor och stabil grund att 
stå på i det fortsatta arbetet med att utveckla partiföreningens verksamhet 
och driva vänsterpolitik.

Internfeminism 
Den goda traditionen med en inledande presentationsrunda vid i princip 
varje möte har oftast kompletterats med att en del av mötet avsatts för 
diskussion i mindre grupper. Frågor om könsfördelning till uppdrag eller 
ansvarsområden liksom feministiska perspektiv på olika sakfrågor 
bevakas ofta av engagerade partikamrater. Styrelsen har haft ambitionen 
att också ordna ett renodlat kvinnomöte vilket inte förverkligats, delvis 
på grund av valrörelsen. Talartidsbegränsning och första- andra och 
tredjetalarlista har använts vid några stora och tunga möten, såsom för 
antagande av det kommunpolitiska handlingsprogrammet. Ambitionen att 
välja minst hälften kvinnor till olika uppdrag har alltid funnits med, men 
inte alltid fått genomslag bla pga svårigheter att hitta villiga kandidater. 
Att ta tillvara allas engagemang oavsett ålder, kön/könsidentitet, sexuell 
läggning, etnicitet, erfarenhet med mera har främjats genom att en del av 
partiföreningens verksamhet har organiserats i grupper. Till dessa har 
samtliga medlemmar bjudits in och fått möjlighet att delta och utforma 
aktiviteterna utifrån förmåga och behov.

Avslutning 
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Styrelsen vill framföra ett varmt tack till alla medlemmar för ett väl 
genomfört verksamhetsår och stora insatser under valrörelsen. Det har 
burit riklig frukt i form av både ett starkt valresultat och en kraftig 
medlemsökning. Den avgående styrelsen tackar efter ett arbetsamt 
verksamhetsår för givet förtroende och önskar den tillträdande styrelsen 
fortsatta framgångar.
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