Kära medlem,

Välkomna tillbaka och ut i det fria! Nu planerar vi för möten och aktiviteter
under alla torsdagskvällar i partilokalen, Edinsvägen 14, enligt en
månadsrytm med medlemsmöte, Torsdagscafé/öppet möte, studiecirkel
och en ”fri” kväll för dagsaktuella frågor. Vi vill gärna att ni som har tankar
och önskemål om frågor och ämnen som ni vill att vi ska diskutera hör av
er till styrelsen – gör det!

Dessutom Vänsterdagarna i Fisksätra Folkets Hus den 2-3 april – glöm
inte att svara på enkäten om deltagande som nyss gått ut till alla
medlemmar i föreningen! 1 Maj tänker vi också ska bli en gemensam dag
igen, på fot och på väg in till samlingen i Kungsträdgården. Men vi börjar
med den närmaste tiden:

Måndag 14 februari kl. 18-21 i Fisksätra Folkets hus
”Soppa och politik” fortsätter – kvällens tema är En fungerande skola i
Fisksätra – ett samtal om hur vi får skolan att funka bra, med Daniel
Riazat (utbildningspolitisk talesperson), Bo Hallbeck, Mariama Sonko
Touray och Alena Jukic.

Torsdag 17 februari kl. 18-20, partilokalen Edinsvägen 14
Medlemsmöte om Regionalpolitisk plattform och listorna för val till
regionfullmäktige. Allt, inkl. motioner och motionssvar, finns att läsa på
distriktets hemsida. Läs mer på startsidan, sedan på Mer längst upp till
höger, sedan på Aktuellt och därefter Valet 22. Vi bifogar även den
regionalpolitiska plattformen här som pdf.

Söndag 20 februari klockan 18.00 – deadline för medlemmars
motioner till Vänsterpartiet Nackas årsmöte, skickas till
nacka@vansterpartiet.se
Vi ber om ursäkt för felaktig mailadress i förra medlemsbrevet!

Torsdagscafé 24 februari kl. 18, partilokalen Edinsvägen
14
Våra egna ombud rapporterar från kongressen 4-6 februari, och vi får
också lyssna till några av våra medlemmar som har plats i distriktets
olika utskott.

Söndag 13 mars kl. 13.00 – 16.00, Årsmöte för
Vänsterpartiet Nacka – kallelse med dagordning sänds ut 24/2,
handlingar för mötet sänds ut 3/3

VÄLKOMNA!
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