
 
 
 
 
 
Verksamhetsberättelse 
2017 
 
 
 

 
 

 

 
  



Inledning 

 

 

Vänsterpartiet Umeå har vuxit under året från ca 360 till drygt 400 medlemmar. Flera har valt att 

engagera sig partipolitiskt för att motverka rasism och fascism, ytterligare andra har anslutit sig till oss 

i kamp för förskola och skola eller växande oro för klimat och miljö. Andra lokalpolitiska konflikter 

har också fått fler att ta steg åt vänster. Utförsäljningen av allmännyttans hyreslägenheter är ett sådant 

exempel. I vart fall ett av våra parlamentariska initiativ har fått en glädjande effekt under året, 

motionen om kollektivhus har lett till att föreningen Kollektivhus Umeå bildats. 

 

Många av våra medlemmar är aktiva i olika forum – internt i föreningen, på förtroendeuppdrag för 

partiet inom kommunen respektive landstinget, i föreningar med närstående värderingar eller inom 

andra mer tillfälliga grupperingar. Styrelsen ser dock ett generellt behov av att kunna engagera fler 

medlemmar till att delta inför och vid arrangemang, för att vi ska kunna genomföra verksamhetsåret 

alla aktiviteter och möten. När arbetsbelastningen blir för hög och skevt fördelad så riskerar det att 

passivisera styrelsearbete, vilket också får effekter för det interndemokratiska och -feministiska 

arbetet. 

 

I denna verksamhetsberättelse beskrivs övergripande den verksamhet som partiföreningen trots detta 

lyckats bedriva under 2017, med koppling till den av årsmötet 2017 beslutade verksamhetsplanen. 

 

Utåtriktad verksamhet 

Under verksamhetsåret 2017 har ett antal öppna möten genomförts. Jonas Sjöstedts har haft ständigt 

välbesökta framträdanden; i mars, inom ramen för kampanjen Det är vår tur nu; i april med 

kulturinslag och diskussion på Fikascenen i Väven; och i november på Klossen som innebar en 

avslutning på höstens stora bostadspolitiska kampanj. Under våren föreläste också Daniel Sestrajcic, 

riksdagsledamot och skattepolitisk talesperson under rubriken På skattjakt! Röda skattereformer för 

jämlikhet. I december kom Ali Esbati, riksdagsledamot för Vänsterpartiet och ledamot i 

arbetsmarknadsutskottet för att prata om (v)åra strategier för fler och tryggare jobb. Han genomförde 

också arbetsplatsbesök här, bland annat på Volvo. I november kom Nina Björk och genomförde 

föreläsningar utifrån sin senaste bok Drömmen om det röda på bokkafé Pilgatan respektive 

universitetet. Flertalet av dessa aktiviteter samarrangerades med VSF, som bokade lunchföreläsningar 

på universitetet, liksom ABF som bidrog med marknadsföring. Vid samtliga tillfällen fanns någon 

forma av inslag med publik-/deltagarinteraktion. 

Ytterligare exempel på öppna möten genomfördes i mars efter initiativ inifrån partiföreningen, när 

Ellen Söderberg föreläste med temat Palestinas öde – är tvåstatslösningen död; i oktober med en 

föreläsning om Afrosvenskars livsvillkor med Cecilia Gärding, en prisbelönt afrosvensk filmare och 

författare; i november efter initiativ från Socialistiska Partiet och Bokförläggarna Röda rummet när 

Paul LeBlanc, professor i   historia, La Roche College, Pittsburgh, USA, talar utifrån sin bok: 

"Oktoberrevolutionen" för att uppmärksamma ryska revolutionen 100 år Oktober 1917. Arbetarna vid 

makten.  

 

Vänsterpartiet Umeå har deltagit, direkt som medarrangör eller indirekt genom att uppmuntra till 

medlemmars deltagande, i flera demonstrationer under året: Under demonstrationen internationella 

kvinnodagen den 8 mars deltog vänsterpartister, och partiföreningen hade några dagar tidigare ett 

medlemsmöte med temat Mäns våld mot kvinnor i svensk kontext och hedersrelaterat våld – likheter 

och skillnader. Därefter genomfördes 1 maj, i samarbete med likasinnade, dvs Ung Vänster, VSF, 

Socialistiska Partiet, Umeå LS av SAC, Revolution, Allt åt Alla, Ingen Människa är Illegal och 

Somaliska föreningen Västerbotten, under parollen Solidaritet och socialism, med vår EU-

 



parlamentariker Malin Björk som huvudtalare på Renmarkstorget, och fortsatte med efterhäng, fika 

och musik på Hamnmagasinet för våra medlemmar och partisympatisörer, också det i trivsam trängsel 

och kampglädje. Våra medlemmar uppmanades att delta i Umeå Pride liksom på 

minnesmanifestationen av Kristallnatten, arrangerad av flertalet politiska partier i Umeå tillsammans 

med Judiska föreningen, där Ahmed Hersi höll ett kortare tal för Vänsterpartiet. 

 

Jonas Sjöstedt sommartalade återigen på ett välbesökt möte i Döbelns park, där partiföreningen i 

samarbete med distriktet och partiet centralt ställde upp med bok- och informationsbord, lånade ut 

leksaker och bjöd på popcorn. Lördagen innan Sjöstedts sommartal anordnades för andra året i rad 

Vänsterforum, av Vänsterpartiet Västerbotten, Vänsterpartiet Umeå, ABF, Socialistiska partiet, 

Vänsterns studentförbund Umeå, Ung Vänster Västerbotten och Kulturföreningen Pilgatan. 

Föreläsningarna hölls i Folkets hus av Henrik Arnstad, historiker och författare till boken ”Älskade 

fascism”, om Gryningstid för ondskan: Fascismens historia, ideologi och återkomst; Emilie Renlund 

den första kvinnan i Byggnads förbundsstyrelse om ambitionen att förändra den machokultur som 

finns inom byggbranschen; Erik Persson, ledarskribent och aktivist, om stadsplanering och 

medborgarinflytande, samt Jonas Sjöstedt. Vänsterforum avslutades med politiska 

saxofonjamsmonologer av Dror Feiler under festliga former på Bokcafé Pilgatan. 

 

Den 14 augusti genomfördes ett medlemsmöte, där politiska prioriteringar för hösten 2017 och våren 

2018 beslutades. Då beslutade om en kampanj mot Bostadens utförsäljning, vilket resulterade i en 

tryckt tidning som delades ut till hushåll i valda bostadsområden. I och med att Bostadskampanjen 

prioriterades av medlemsmötet valde styrelsen att inte driva på i frågan om en kampanj om 

kollektivtrafiken. 

 

Vänsterpartiet Umeå deltog, tillsammans med VSF, på Umeå universitets Välkomstmässa både i 

januari och i början av september. Senare i september medverkade partiföreningen tillsammans med 

landstingsgruppen i en monter på Seniormässan som genomfördes på Nolia.  

 

Intresset för att arbeta i arbetsgrupper har under året tyvärr varit svalt. Förhoppningsvis har fler 

partikamrater möjlighet att organisera sig lokalt eller efter intresse under 2018. Styrelsen har inte 

heller lyckats uppfylla ambitionen med fler möten i andra stads- eller kommundelar. Med begränsade 

personresurser har de arrangemang som genomförts i största del varit i centrum, på Ålidhem eller vid 

universitetet. 

Samarbeten 

Vänsterpartiet Umeå har kallat Ung Vänster Umeå och VSF Umeå till samtliga styrelsemöten. 

ABF, vilka partiföreningen är medlem i, har varit medarrangörer vid flertalet arrangemang. 

Styrelsen har under året tecknat medlemskap i Folkrörelsearkivet, vilket kommer leda till billigare 

arkivkostnader framgent. Utöver dessa ”fasta förbindelser” har vi fortsatt att samarbeta och samverka 

med fler än så och ibland i nya konstellationer, särskilt för att genomföra demonstrationer och 

manifestationer 

Information och kommunikation 

Medlemsnytt fick ny layout i början av året och har som tidigare använts för utskick av information till 

medlemmarna via e-post ca varannan vecka. Styrelsen har inte hittat några eldsjälar till att arbeta med 

layout eller allmän IT. Under slutet av verksamhetsåret har vi arbetat för att få fram en ny 

kommunikationsplan. 

 

Partiföreningen har använt Facebook för extern kommunikation inför öppna möten och föreläsningar.  

Facebook har varit en prioriterad kanal där vi presenterat vår verksamhet, skapat evenemang och 



presenterat politiken vi driver. Vi har alltid lagt upp foton vid större arrangemang, demonstrationer 

och andra tillfällen där vi varit ute och representerat partiet - emellanåt också i samband med 

medlemsmöten. 

 

Hemsidan har hållits uppdaterad vad gäller evenemang, politik och kalendarium. Den har därutöver 

använts för att samla viktiga dokument, så som motioner och interpellationer som kamrater i 

fullmäktigegruppen lämnat in under året. Vidare har hemsidan använts för att publicera 

möteshandlingar inför medlemsmöten och använts som en plats att samla längre opinionstexter eller 

liknande, dit sociala medier, som ofta används för mer kortfattad kommunikation, kan länkas in. 

 

Partiföreningen har vid större öppna arrangemang och föreläsningar tryckt upp affischer, som 

medlemmar och förtroendevalda hjälpts åt att sätta upp i sina närområden. Som komplement har det 

även annonserats i gratistidningar, på Facebook och publicerats på hemsidan. 

  

Efter att Nejlikans redaktör flyttade från stan har det varit svårt att hitta någon som kunnat ta över den 

uppgiften. Redaktionsgruppen varierade också och ibland blev det främst produktion med hjälp av 

andra medlemmar i form av punktinsatser. Till följd av detta har inga nya nummer av Nejlikan kunnat 

produceras under året, vilket är beklagligt eftersom tidningen varit mycket uppskattad och något vi 

varit stolta över att ha.  

 

En nyhet under 2017 var att partiföreningen, för första gången, tillsammans med distriktet använt 

aktivistverktyget Zetkin, bland annat som hjälpmedel vid en rundringning bland våra medlemmar. Det 

finns stor potential i verktyget för den kommande valrörelsen.  

Intern verksamhet 

Styrelsen har under året bestått av blott sex personer – Ordförande Gudrun Nordborg, samt 

ledamöterna Ahmed Hersi, Wilmer Prentius, Johan Stål, Mats Stålnacke och Maria Westberg – vilket 

har påverkat styrelsens förmåga att uppfylla en detaljtung verksamhetsplan. Få styrelsemedlemmar har 

också gjort att arbetet fördelats ojämnt, vilket varken är konstigt eller ovanligt, i och med de olika 

personliga förutsättningar som föreligger, men med en liten styrelse blir en ojämn arbetsbelastning 

extra påtaglig. 

Styrelsen har inom sig utsett ett arbetsutskott (Gudrun Nordborg, Wilmer Prentius, Mats Stålnacke), 

för att fatta beslut i brådskande ärenden, en kassör (Wilmer Prentius) samt en medlemsansvarig (Johan 

Stål). Ambitioner fanns om att genomföra två längre möten under helgslut – ett tidigt under våren, som 

inte lyckades genomföras, samt en tidigt under hösten tillsammans med Ung Vänster och VSF, som 

inte heller blev av pga bristande respons från dem. Styrelsen deltog i den av partiet centralt 

arrangerade partiskolan, som genomfördes i Robertsfors på tre söndagar under våren. 

Arbetet med att ta fram en styrelsehandbok har bara delvis fortsatt under 2017. En attestordning har 

däremot tagits fram, i syfte att precisera rutiner för hur bokföring och ekonomi ska hanteras. 

Ekonomin har regelbundet följts upp på styrelsemöten, inkluderat avstämning av konton på Nordea. 

 

Kommungruppen genomför regelbundet kommunpolitiska medlemsmöten för information och 

diskussion av kommunalpolitiken. Partiföreningen har arrangerat ytterligare medlemsmöten; i mars 

som nämnts ovan angående mäns våld mot kvinnor; i april dels ett möte för partiets webbsändning av 

budgeten, dels ett inför 1 maj; i oktober för diskussion om förslaget till valplattform och eventuella 

motioner samt i december för att fastställa listan inför valet till kommunfullmäktige.  

Däremellan har fyra möten för ny(gaml)a medlemmar arrangerats, vid vilka representanter från 

styrelse och kommungrupp har mött nya, nyinflyttade eller återkomna medlemmar över en 

pizzamiddag och diskuterat politik. 

 



Tre, för medlemmar och sympatisörer öppna samkvämligheter, har genomförts: Den 13 maj 

uppmärksammades Vänsterpartiets 100-årsdag genom en middag på Kvarterskrogen med det 

passande namnet Rött med festliga inslag av Henrik Baer med gitarr och sång samt musikquiz med 

radikalt tema av Ulrik Wemmenhed; den 18 juni höll partiföreningen traditionsenligt en familjefest – 

Sommarfesten – på Kyrkstugan vid Nydalasjön, samt; icke att förglömma, Julfesten den 10 december i 

en kvarterslokal på Tunnelbacken med vegetariskt julbord lagat av krafter inom Ingen Människa är 

Illegal, sång av Kravallkören samt musikquiz med rött tema. Dessutom lockade vi till Tjejfest 3mars 

knytkalas i kvarterslokalen inför 8 mars  

 

Partiföreningen har under året utsett ombud till och deltagit vid distriktets två årsmöten – 

distriktsårskonferensen och valkonferensen. Vi hade också medlemmar som deltog i Vänsterdagarna. 

  

Vänsterpartiet Västerbotten har under året inlett arbetet med implementeringen av Zetkin, där Umeå 

partiförening har bistått med en resurs i form av medlemsansvarig. 

 

Caroline Täljeblad och Bore Sköld har mycket föredömligt, efter Nina Björk-besöket, anordnat en 

studiecirkel om socialism runt hennes bok Drömmen om det röda. 

 


