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1. Inledning 

Det har varit ett laddat verksamhetsår på gott och ont. En mörk fond av krig och förföljelser 
har tvingat ytterligare miljoner människor att fly, vilket i sin tur blivit grogrund för grym 
främlingsfientlighet också i Sverige och i Umeå. Klassklyftorna ökar dramatiskt vilket drabbat 
kvinnor allra mest. Extremväder markerar påtagligt att miljöfrågorna har försummats och 
måste hanteras med största allvar. Vänsterpartiets politik visar vägen ur dessa kapitalistiskt 
hänsynslösa villkor. Vår politik för socialism, feminism och ekologisk hållbarhet har också 
lockat många nya medlemmar under året. Men vi tvingades också konstatera att ett större 
antal har flyttat till annan ort vid vår rundringning i december.  
 
För styrelsen har året inneburit energikrävande konflikter inför både 1 maj och Kristallnatten 
den 9 november. Styrelsens förhoppning är att de alternativ som vi genomförde på dessa 
datum ska grunda nya traditioner. På 1 maj 2016 innebar det en demonstration under 
parollen Solidaritet och socialism, på Kristallnatten fackeltåg från Grön eld till avslutning med 
tal i Döbelns park. Manifestationerna genomfördes tillsammans med Ung Vänster, VSF, 
Socialistiska Partiet och andra vänner inom vänstern. 

För många av oss bestod en av årets höjdpunkter av Vänsterforum, som distriktet initierat, 
med föreläsningar och härlig fest som föregick Sommartalet. Vänsterforum är extra viktigt 
efter att Socialistiskt forum upphört trots ett antal försök där Vänsterpartiet agerade aktivt 
för en fortsättning. För några av oss hörde också en studieresa till Malin Björk och EU-
parlamentet till höjdpunkterna liksom kongressen i Örebro.  

Medlemstidningen Nejlikan har varit ett återkommande glädjeämne med fyra nummer 
under året. Glädjande också att redaktionsgruppen förstärkts omkring den drivande Daniel 
Nyström. Nejlikan har redan rapporterat om merparten av de glädjande många aktiviteter 
som genomförts. Här finns de beskrivna i samlad form.   

Det har varit ett innehållsrikt år med många aktiviteter som många partikamrater har 
bidragit till. Ändå är vi i styrelsen inte tillfreds, säkert inte ni andra partikamrater heller. Att 
inte vara nöjd, är också politikens villkor. Och som vänsterpartister vill vi alltid mer! Och 
förändra ännu mer tillsammans! 

 

Styrelsen   
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2. Utåtriktade aktiviteter 

 

2.1 Offentliga möten 

Under 2016 genomfördes 16 olika öppna, offentliga möten som riktade sig till såväl 
partimedlemmar som andra intresserade. Initiativen till dem togs ofta av styrelsen, flera av 
aktiva grupper där särskilt miljögruppen märkts, några tillkom på initiativ av partiet centralt 
medan ytterligare andra hade initierats inom kommungruppen och rapporteras av den.  
Inför mötena gjordes i princip alltid affischer och några gånger betalade vi för annonser i 
lokaltidningarna. Alla möten kommunicerades via hemsidan, på Facebook och via 
medlemsutskicken.  

15 februari: Christina Höj Larsen, vår flyktingpolitiska talesperson gästade oss hela dagen. 
Den innehöll ett studiebesök på Hyresgästföreningen, lunchföreläsning i samarrangemang 
med VSF och ABF på universitetet om: Asylrätt, flyktingmottagande och välfärd för oss alla, 
besök på LO och ett välbesökt medlemsmöte på kvällen. Allt med fokus på att bygga ett 
tryggare och växande Sverige.  
8 mars Gudrun Nordborg föreläste på universitetet i samarrangemang med VSF, Myten om 
jämställdhet och kalla fakta om motsatsen 
18 april Jonas Sjöstedt I samverkan med VSF höll han en välbesökt lunchföreläsning på 
universitet och på kvällen i samverkan med ABF en också välbesökt kvällsföreläsningen på 
Folkets hus med en engagerad och debattglad publik. 
27 april Mattias Gardell föreläste utifrån sin bok Raskrigaren. Samverkan med VSF för 
lunchföreläsning på universitet och på kvällen en föreläsning i Folkets hus i samverkan med 
ABF.  
28 april Offentligt möte med Ulrika Edman och Ahmed Hersi på Ersboda Folkets hus, 
kommungruppens initiativ 
8 maj ansvarade miljögruppen för en visning av filmen "This Changes everything" 
tillsammans med Naturskyddsföreningen. Ca 30 personer såg filmen och diskuterade efteråt. 
18 maj bjöd Vänsterpartiets miljögrupp in Torbjörn Lahti från Ekokommunerna som höll ett 
föredrag om kommunalt miljöarbetet och nätverkande. 6 personer lyssnade till föredraget 
och deltog i diskussionen som hölls i partilokalen. 
9 maj Stig Henriksson, ledamot för V i försvarsutskottet, inbjuden av oss som led i kampen 
mot Nato och Värdlandsavtalet. VSF var partner för lunchföreläsningen på universitet och 
ABF för kvällsföreläsningen på Folkets hus. Tyvärr deltog få på universitet, men fler kom på 
kvällen.  
20 aug Vänsterforum via DS och i samverkan med Ung Vänster. Gudrun Nordborg föreläste 
om myten om jämställdhet och deltog i panelsamtal om sexualiserat våld, dvs könsrelaterat 
våld, som Caroline Täljedal ledde  
21 aug Sommartal med Jonas Sjöstedt i Döbelns park. Bland talarna fanns också vår 
gruppledare i Umeå Kommun, Ulrika Edman, och Ung Vänsters förbundsordförande Hanna 
Cederin. Dessutom bjöds det från scenen på härlig musik med Cats and Dinosaurs och 
Kalasorkestern. Vädret var inte med oss denna dag, men vi hade traditionsenligt 
informationsbord, delade ut ballonger och bjöd på fika 

23 augusti Maj Karlsson, riksdagsledamot, mötte på eftermiddagen de fackligt aktiva Anna-
Lena Wilhelmsson, Pia Roth och Louise Jacobsson om kommunens heltidsmodell. Öppet 
möte i ABF:s café om socialpolitiken på kvällen 
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Den 1 oktober föreläsning i samverkan och med miljögruppen som ansvarig: "Vem har 
makten över din mat?" Framtidsjorden. Ett sam arr med ABF. 
5 oktober Johan Ehrenberg, ETC, om klimat, solenergi och socialism Ett mycket välbesökt 
öppet möte på Kafé Station i samarrangemang med Umeå sameförening, SÅKIE, och ABF. 
Den 10 Oktober Nooshi Dadgostar, riksdagsledamot, höll lunchföreläsning på Universitetet, 
gjorde studiebesök på Bostaden och föreläst på kvällen Folkets hus. Också nu samarbete 
med VSF och ABF. Föreläsningsrubrik: Vars ska vi bo? 
Den 14 oktober: Debatt Jonas Sjöstedt – Annie Lööf på universitet i samarrangemang med 
VSF. Ett bra och mycket välbesökt evenemang, ca 200-300 deltog. Tre fulla salar, varav två 
med webbsändning. 
8 december Marcus Lauri Öppet möte på Folkets hus om ett högaktuellt ämne utifrån hans 
färska avhandling som bl a bygger på intervjuer med anställda inom socialtjänsten: 
Rationalisering, ansvar och motstånd i socialt arbete. Samarrangemang med ABF. 
 

2.2 Demonstrationer och manifestationer 

Internationella kvinnodagen 
Förutom lunchföreläsningen i samarrangemang med VSF av Gudrun Nordborg på 
universitetet om Myten om jämställdhet och kalla fakta om motsatsen så medverkade 
partikamrater i andra aktiviteter på Internationella kvinnodagen den 8 mars. Vår 
feministgrupp bidrog till att (v)i syntes lite extra, men många andra partimedlemmar var 
också med i demonstrationståget, som av tradition arrangeras av tjejjouren i Umeå. 
Feministgruppen hade tidigare tagit fram ett ”kort” som spreds med text om dagens 
betydelse och vikten av att både fira och kämpa vidare samt banderoller om att dela lika, om 
6 timmarsdag respektive om kvinnokamp.  
 
1 maj  

För styrelsen har året inneburit flera energikrävande konflikter som skapats av 
Arbetarpartiet. Den första föregick 1 maj och ledde till att Vänsterpartiet tillsammans med 
Ung Vänster, VSF, Socialistiska Partiet, Iranska föreningen och andra vänner inom vänstern 
genomförde en demonstration under parollen Solidaritet och socialism. Vi startade med 
samling i Döbelns park, tågade med trummor i täten förbi Grön eld, via gågatan fram till 
Rådhustorget. Anna Herdy var huvudtalare, Ulrika Edman talade för Vänsterpartiet. Bland 
andra engagerat talare märktes också Daniel Sestrajcic, på privat besök, stärkte stämningen 
ytterligare. Demonstrationen samlade många, omkring 1 400 personer.  
 

- Fest  
Efter demonstrationen inbjöd Vänsterpartiet till fest på Ordenshuset. Festen lockade cirka 
100 deltagare. Partiet bjöd på morotssoppa, som Caroline Täljeblad och Anders 
Emanuelsson lagat, fika förstås och trivsamt umgänge i trängsel. Kravallkören var inbjuden 
och sjöng sina underfundiga texter. Vi hann också med några kampsånger från sånghäftet.  

Välkomstmässa på universitetet 
Vänsterpartiet hade bord i Lindellhallen och stod granne med VSF. Vi delade ut information 
och fick ett antal intressanta samtal under dagen.  
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Pride 
Mång partikamrater deltog i Pride-paraden och olika aktiviteter som andra arrangerade. 
Vänsterpartiet agerade inte utöver detta med någon egen programpunkt, vilket bör 
övervägas kommande år.  
 
Kristallnatten, 9 november 
Efter att Ung Vänster under flera år uppmärksammat dagen tog Arbetarpartiet 2015 initiativ 
till att partierna i fullmäktige, SD undantaget, skulle göra detta. Så skedde också 2016 
samtidigt som Arbetarpartiet i sin tidning Umeåbladet hade en grov attack på 
Vänsterpartiet. Detta tillsammans med närmast censurliknande krav från dem, ledde till att 
Vänsterpartiet i stället anslöt sig till Ung Vänsters och VSFs planerade manifestation med tal i 
Döbelns park efter ett fackeltåg dit från Grön eld, som Vänsterpartiet sökt tillstånd för.  Ca 
60 deltog, vilket blev rimligt bra efter turbulent läge och ganska ogint väder 

Skyltsöndagen 
Vänsterpartiet hade informationsbord och bjöd på glögg och pepparkakor. En inte alldeles 
enkel dag att agera på, men viktig i konsumtionshetsen. 

 

- Och flera … 
21 maj Manifestation om Al Nakba på Renmarkstorget, arrangerat av Svenska Unga 
Palestinier där Vänsterpartiet inbjöds att tala och där Gudrun Nordborg höll appellen. Flera 
unga palestinier imponerade. 
Den 25 maj genomförde miljögruppen en aktion och delade ut flygblad i centrum under 
temat "Låt kolet ligga". Detta som en del av den nationella kampanj som partiet lanserade 
på kongressen i maj mot Vattenfalls försäljning av kolgruvorna i Tyskland. Vi höll till 
vid gamla Apberget. En P4-reporter rapporterade i direktsändning från platsen. Ett 
tiotal medlemmar deltog och delade ut flygblad, pratade med folk och hjälpte till att bygga 
ett Sverige av grillkol på marken framför parollen ”Låt kolet ligga! Regeringen, låt inte 
Vattenfall sälja”. Många människor stannade till framför kolet för att få en förklaring och en 
del människor hade en klar åsikt i frågan, medan andra inte verkade veta att Vattenfall äger 
kolgruvor i Tyskland och att utsläppen från de statligt ägda kolgruvorna är mer än hela 
Sveriges utsläpp. Sverige har nu sannolikt missat chansen till den mest kostnadseffektiva 
klimatåtgärden genom tiderna. Det bästa med denna aktion var dess enkelhet; det 
behövdes ingen ljudanläggning eller talare och att den tog bara några timmar. Det kommer 
inte vara svårt att göra något liknande i framtiden. 

3 september Manifestation mot Erdogan på Renmarkstorget arrangerat av 
Arbetarkommunen, med inbjudan till bland annat Vänsterpartiet. Gudrun Nordborg höll 
appellen 
 
2.3 Kampanjer  
Enligt verksamhetsplanen skulle partiföreningen i samarbete med kommungruppen 
genomföra en kampanj för kollektivtrafik och driva de kampanjer som partiet centralt tar 
beslut om. Under hösten förberedde vi olika moment som skulle kunna ingå i kampanjen för 
kollektivtrafiken med parollen ”Bättre buss”. På grund av den det allvarliga budgetläget i 
kommunen markerade kommungruppen att kampanjen skulle kunna bli kontraproduktiv och 
borde skjutas på framtiden. Så skedde också. 
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Under våren genomfördes kampanjer på kommungruppens initiativ, och i december 
kampanjveckor som både föreslagits centralt och av kommungruppen som styrelsen och 
partiföreningen medverkade i. Den senare fokuserade på budgetfrågor och vi serverade 
glögg, varm saft och pepparkakor tillsammans med informationen. Några nya medlemmar 
värvades.  
 

3 Information och kommunikation  

Information om vad som händer samt rapportering från tidigare och pågående evenemang 
är viktigt för interndemokratin och för aktivering av medlemmar, medlemsvärvning och 
opinionsbildning. Styrelsens information har fokuserat på det utomparlamentariska arbetet 
medan kommungruppen förtjänstfullt rapporterat om det parlamentariska arbetet.  

Medlemsnytt, hemsida och Facebook-sida är de informationskanaler vi uppdaterat. Under 
slutet av 2015 tillkom interntidningen Nejlikan som kommit att fylla en viktig funktion. 
Vanligt brev har skickats till dem som inte angett e-postadress inför viktiga möten såsom 
årsmötet och det extra årsmötet.  

När det gäller Facebook så har det tidvis varit fler än två inlägg per dag. Det är glädjande att 
det finns mycket att rapportera om. Från kommungruppen om motioner och publicerade 
artiklar, från partiföreningen om möten som den ordnar och rapportering från dem. Det har 
också funnits en ambition att skicka foton och några rader från alla sorters möten och 
aktiviteter som vi håller eller är medarrangörer till. Antalet som gillar sidan har ökat konstant 
och nu uppe i 993 personer. En Facebook-kampanj hölls inför 1 maj vilket bidragit till detta.  
 
Medlemsnytt har ofta skickats ut varje vecka, annars med högst två veckors mellanrum 
förutom sommartid. Tekniska problemen med particentralens e-postserver har kvarstått 
trots påpekanden, därför har funktionären ibland behövt skicka medlemsnytt från sin egen 
brevlåda.  

Hemsidan har hållits uppdaterad via inlägg och kalendarium. Hemsidan är viktig även om det 
kanske inte är så många som går in där regelbundet för att se vad som är nytt. Den har fått 
ny och bättre design under året. Hemsidan används förutom för information, till att ladda 
upp dokument så att medlemmar kan gå dit och ladda ned till exempel möteshandlingar. 
Istället för att lägga ut mycket text på Facebook-sidan kan man länka till ett inlägg på 
hemsidan.  

Styrelsen har inte arbetat med partiföreningens Twitterkonto under året, annat har 
prioriterats högre.  

3.1 Nejlikan 

Nejlikan har vuxit på flera sätt under året. Den utkom med fyra välfyllda nummer, spreds i 
tryckt form på våra informationsbord och vid olika aktiviteter. Det har verkligen uppskattats 
att vi kunnat dela ut både Rött och denna lokala tidning.  Arbetet med Nejlikan låg länge på 
helt Daniel Nyström som redaktör i samverkan med styrelsen. Under året har en 
redaktionsgrupp bidragit till avlastning. Många partimedlemmar har också bidragit med att 
skriva olika typer av texter som krönikor, rapporter från möten och aktioner. Andra har 
bidragit med foton. Allt ovärderligt för att tidningen ska kännas levande och fortsatt 
meningsfull. 
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3.2 Zetkin 
Medlemsnytt, Facebook och hemsidan har använts för att rekrytera partikamrater inför 
kampanjer, till att ordna fester och bidra vid andra arrangemang. Men oftast blir det ett 
begränsat antal intresserade svar. Att ringa till medlemmar och höra om de vill hjälpa till är 
ett alternativ, men alla är inte bekväma med att ringa runt, eller att bli uppringda. Styrelsen 
hade förhoppningen att Zetkin, det digitalt aktivistverktyg som utvecklats för att lösa 
organisatoriska problem, effektivisera organisationsbygget och sänka trösklarna för fler att 
bli aktiva. Styrelsen beslutade redan 2015 att, i linje med Skellefteås och distriktets beslut, 
medfinansiera verktyget med 20 000 kronor med förhoppningen att kunna börja använda 
Zetkin under våren 2016. Projektet blev dock försenat hos de ansvariga för Zetkin, men i 
februari 2017 genomförs en utbildning för oss. Mer information om verktyget finns här: 
http://zetkin.org och https://www.facebook.com/zetkinfoundation/info/?tab=page_info  )) 

 

4 Intern verksamhet 

4.1 Styrelsen 
Årsmötet den 28 februari 2016 valde följande styrelse: 

Ordförande: Gudrun Nordborg 
Kassör: Anna Palmgren Vahlroos 
Ledamöter: Abdi Hanad, Ahmed Hersi, Bernth Olofsson, Caroline Täljeblad, Ellen Söderberg 
Ersättare: Anders Emanuelsson, Maria Westberg 

Styrelsen utsåg Caroline Täljeblad till sekreterare samt ansvarig för Zetkin. Vidare blev 
Anders Emanuelsson ansvarig för kommunikationen via Facebook, samt Ellen Söderberg och 
Maria Westberg utsedda till studieansvariga. Abdi Hanad och Ahmed Hersi blev 
medlemsansvariga, medan Bernth Olofsson utsågs till ansvarig för material och partilokalen.   

På grund av praktik utomlands lämnade Ellen Söderberg sitt uppdrag. På den vakanta 
platsen valdes Johan Berggren in på det extra årsmötet den 22 juni och tog över hennes 
ansvar för studier.  

Styrelsens arbetsutskott har bestått av ordförande, kassör och sekreterare, alltså Gudrun 
Nordborg, Anna Palmgren Vahlroos och Caroline Täljeblad. I de fall arbetsutskottet har 
behövt ta beslut så har besluten anmälts för godkännande på det närmast följande 
styrelsemötet.  

Styrelsen har haft 12 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret sedan förra 
årsmötet, under 2017 ytterligare två  för att bland annat förbereda årsmötet och ett längre 
arbetsmöte för att göra verksamhetsplanen för 2017. Ett extra årsmöte genomfördes den 22 
juni, en huvudorsak var att besluta om eventuell hyra av grannlokalen, ”Blåbär”.  

En del av det löpande arbetet i partiföreningen förväntas ske i olika grupper med särskilda 
intresseområden, såsom Fackliga nätverket, HBTQ-gruppen och Ålidhemsgruppen. Några av 
grupperna har varit tydligt aktiva under året, t ex Miljögruppen, Ersbodagruppen och 
Feministgruppen, medan andra har varit mer eller mindre vilande. Styrelsen har diskuterat 
hur vi bäst ska stödja dessa grupper med exempelvis kontaktperson i styrelsen. Vi har 
beslutat ha kassören som kontaktperson för att snabbare kunna förmedla pengar till 
eventuella aktiviteter som grupperna kan göra.  

http://zetkin.org/
https://www.facebook.com/zetkinfoundation/info/?tab=page_info


9 
 

Redan i verksamhetsplanen för 2015 fick styrelsen i uppdrag att utarbeta en 
styrelsehandbok. Arbetet med den är påbörjat och består nu av ett antal blad med 
checklistor, tips och kontaktuppgifter, men handboken är ännu inte komplett.   

4.2 Partilokalen  
Lokalen på Nydalavägen 2 C delar vi med Vänsterpartiets distriktsförbund och Ung Vänster. 
Vi är en relativt stor förening med många aktiviteter. Det innebär många grupper och möten 
som ska samplaneras i de utrymmen som finns. För att underlätta har ett digitalt 
bokningssystem tagits i bruk. Vi har skaffat ljusskylt och fönsterdekor så att vår närvaro i 
stadsbilden blir påtaglig. Vi har också kompletterat med vissa saker för att öka 
tillgängligheten. Nu finns t ex dörrklocka på ytterväggen och en bättre rustad toalett. 

Vi har deltagit i möten höst och vår med medhyresgästerna och fått beslut om vissa lyft i 
inredningen av nuvarande lokal. Vi har också fått bokhyllor i gåva av en partimedlem som 
bidragit till bättre ordning i Vänsterpartiets rum. 
 
Vi har under året försökt hitta andra lokaler. Vi har fört förhandlingar med Bostaden om 
angränsande lokal, Blåbär, och även tittat på andra alternativ mera centralt men inte lyckats 
hitta någon lösning som vi tre intressenter ansett oss ha råd med. Vår strävan att utöka 
partilokalens ytor med grannlokalen ”Blåbär” behandlades på ett extra årsmöte. Där 
beslutades att vi fortsätter i nuvarande lokaler. En ”vinst” med att aktualisera expansionen 
var att vi fick djupare insikter om ekonomiska frågor på olika nivåer inom partiet. En 
möjlighet att hyra övervåningen på Kungsgatan 101, det blå huset där krogen Gröna älgen 
ska öppna på bottenvåningen, bedömdes också för kostsam.  

Behovet kvarstår av större lokaler gärna centralt med närhet till buss och parkering. Det är 
viktigt med tillgängliga, trivsamma och ändamålsenliga lokaler. 

4.3 Medlemsmöten 
Partiföreningen har genomfört 10 medlemsmöten under verksamhetsåret. De har haft en 
stor bredd vad gäller inriktning och innehåll. Vi genomförde dessutom ett extra årsmöte den 
22 juni. 

Den 26 januari Kongressförberedande medlemsmöte leddes av Bore Sköld, glädjande 
välbesökt 
Den 1 februari Vänsterskolan med von Knorring från partiet centralt  om rödgrön 
omställning 
Den 14 mars Webbsändning med Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson och diskussion 
Den 26 april Möte för att förbereda inför 1 maj 
Den 14 april Webbsändning med Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson samt diskussion 
Den 19 maj Möte med rapporter från kongressen och diskussion/idéer om aktiviteter i 
sommar och till hösten 
Den 15 september Medlemsmöte med Amineh Kakabave, riksdagsledamot, om hennes 
arbete mot våld i hederns namn. Efterlängtat men tyvärr med få deltagare. 
Den 20 september Webbsändning med Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson samt diskussion 
Den 22 november Medlemsmöte med fin presentation via Tilia av arbetet i nätverket Ingen 
människa är Illegal. Också intressant diskussion för resp emot appellen Mer tillbaka till 
Norrland som slutade med att det blir upp till var och en att skriva på. 
Den 15 december  Hamman Al Rabi, lärare och krönikör, föreläste, visade bilder och 
filmklipp om läge och backgrunder till kriget i Syrien. 
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      Barnpassning 
Barnpassning har erbjudits vid flera tillfällen under verksamhetsåret. Styrelsen har fortsatt 
att anlita en extern person som blivit mycket uppskattad av barn och föräldrar. Det har visat 
sig att efterfrågan på barnpassning varierar vilket gjort att vi därför bett om 
förhandsanmälan.  

4.4 Studier  
Initiativet till en studiecirkel om rasism togs i slutet av 2015 av Ellen Söderberg. Enligt 
planerna startade den i januari med en träff där man diskuterade bland annat vad rasism 
egentligen är och vad vi kan och bör göra för att motverka rasism. Studiecirkeln tog avstamp 
i Vänsterpartiets programtexter gällande rasism och syftade delvis till att diskutera 
programkommitténs föreslagna förändringar i partiprogrammet.   
Temat rasism aktualiserades på nytt i samband med Mattias Gardells föreläsningar och en 
cirkel startades av Johan Berggren utifrån boken Raskrigaren. Johan har också initierat en 
bokcirkel omkring Nina Björks bok Drömmen om det röda.  

4.5 Medlemsvård 
Under året har fyra möten för nya medlemmar genomförts, två under våren och två under hösten. Vi 
bjöd på vegetarisk pizza för att de nya medlemmarna skulle få lära känna några från styrelsen och 
kommungruppen och prata vänsterpolitik. Cirka 40 nya medlemmar fick inbjudningar och 28 stycken 
har deltagit. 

Internfeminism och mångfald 
Den goda traditionen med en inledande presentationsrunda vid i princip varje möte 
upprätthålls. Feministiska perspektiv på olika sakfrågor bevakas ganska kontinuerligt av 
engagerade partikamrater. Vid de val eller fyllnadsval som förekommit under året har frågan 
om könsfördelning beaktats. 
Ambitionen att ta tillvara allas engagemang oavsett ålder, kön/könsidentitet, sexuell 
läggning, etnicitet, erfarenhet med mera främjas också av de områdes- eller temagrupper 
som finns inom partiföreningen. Grupperna är öppna för samtliga partikamrater. Uppgift om 
grupperna och deras respektive kontaktpersoner finns på vår hemsida och inför ev. 
gruppmöten bjuds alla in via Medlemsnytt.  
 
Sommarfest 
Årets sommarfest hölls söndagen den 19 juni i kvarterslokalen Höjdpunkten på Nydalavägen. 
Vi bjöd på pannkakor till både barns och vuxnas glädje och hade efterlängtat umgänge med 
både nya och mer välkända partikamrater. Prestigelöst och trevligt. 
 
Julfest  
Årets julfest hölls lördagen den 10 december på Ordenshuset. Vi lockade med vegetariskt 
julbord där organisationen Ingen Människa Illegal mot ersättning bidrog med merparten. 
Partikamrater gjorde det också med bla vegetarisk skinka och därtill med en mängd goda 
bakverk. Gruppen Two4U underhöll med sång och musik. Upplevelsen av dem förstärktes av 
dansande kamrater, efter att ett barns rörelseglädje inspirerat flera vuxna. Också dessa 
timmar bjöd på ett kravlöst och efterlängtat umgänge med både nya och mer välkända 
partikamrater. 
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Bilagor – grupprapporter 

Vänsterns Miljögrupp har genomfört 4 offentliga arrangemang under året. 
 
Den 8 maj höll vi en visning av filmen "This Changes everything" tillsammans med 
Naturskyddsföreningen. Ca 30 personer såg filmen och diskuterade efteråt. 
 
Den 18 maj bjöd Vänsterpartiets miljögrupp in Torbjörn Lahti från Ekokommunerna som höll 
ett föredrag om kommunalt miljöarbetet och nätverkande. 6 personer lyssnade till 
föredraget och deltog i diskussionen som hölls i partilokalen. 
 
Den 25 maj genomförde vi en aktion och delade ut flygblad i centrum under temat "Låt kolet 
ligga". Detta som en del av den nationella kampanj som partiet lanserade på kongressen i 
maj mot Vattenfalls försäljning av kolgruvorna i Tyskland. Vi höll till vid gamla Apberget. En 
P4-reporter rapporterade i direktsändning från platsen. Ett tiotal medlemmar deltog och 
delade ut flygblad, pratade med folk och hjälpte till att bygga ett Sverige av grillkol på 
marken framför parollen ”Låt kolet ligga! Regeringen, låt inte Vattenfall sälja”. Många 
människor stannade till framför kolet för att få en förklaring och en del människor hade en 
klar åsikt i frågan, medan andra inte verkade veta att Vattenfall äger kolgruvor i Tyskland och 
att utsläppen från de statligt ägda kolgruvorna är mer än hela Sveriges utsläpp. Sverige har 
nu sannolikt missat chansen till den mest kostnadseffektiva klimatåtgärden genom 
tiderna. Det bästa med denna aktion var dess enkelhet; det behövdes ingen ljudanläggning 
eller talare och att den tog bara några timmar. Det kommer inte vara svårt att göra något 
liknande i framtiden. 

Den 1 oktober hölls en föreläsning "Vem har makten över din mat?" Framtidsjorden. Ett sam 
arr med ABF. 
 

Ersbodagruppen 
Vi har starkt stöd på Ersboda och det måste vi fortsätta att utveckla. Att vara representant 
för vänsterpartiet i stadsdelen Ersboda innebär ett stort ansvar för oss initiativtagare. Därför 
är det viktigt att vi som grupp anordnar ett antal aktiviteter per år. Under det gångna året 
har vi tillsammans med kommungruppen och den politiska sekreteraren ordnat en kväll på 
Ersboda folkets hus med gruppledaren Ulrika Edman och Ahmed Hersi för att prata om 
Ersboda som stadsdel och om behovet av att göra Ersboda inkluderande.  

Gruppen har också varit behjälplig vid kommungruppens kampanj i Umeå där vi har hjälp till 
ett antal fredagar med flygbladsutdelning och att stå vid Konsum Ersboda. Gruppen har 
också delat ut flygblad runt om på Ersboda.  Gruppen efterlyser hjälp från övriga och 
framförallt från kamrater som bor på Ersboda. 
 

Feministgruppen 
Gruppen har haft några egna möten under året. Den största insatsen var att vi under våren 
arbetade fram fem motioner till kongressen om jämställdhet, könsmaktsordning och 
könsrelaterat våld.  


