Nu blickar vi framåt!
Det här skulle varit förra årets sista medlemsbrev, men på grund av problem med
det centrala mailsystemet blir det nu vårt första brev för i år – det nya året –
valåret 2022! Vi tackar alla medlemmar, gamla och nya, för förra året, som
präglades av zoommöten men också mycken aktiv verksamhet – vid årsmötet den
13 mars får vi diskutera vad som hände och vad vi tar med till nästa år då det är
val till kommunen, regionen och riksdagen i september. Valrörelsen är på gång!
Vi rivstartar därför våren med två medlemsmöten för att förbereda ett
framgångsrikt val för Vänsterpartiet Nacka – men allra först ett möte den 12
januari för all nytillkomna medlemmar som vill vara med i valarbetet.
12 januari – Introduktion för nya medlemmar
20 januari – Medlemsmöte om motioner för regionalpolitiskt handlings program
(deadline för att motionera 12/1) samt val av 6 + 6 ombud till konferenserna för
val till region och riksdag.
3 februari – Medlemsmöte om kommunalt handlingsprogram. Arnold Jeppsson
bjuder in till synpunkter för det pågående arbetet för ett kommunalt
handlingsprogram.
Läs mer om nämnda möten och mer härunder:

Nomineringsanmodan från valberedningen
Nackaföreningen växer! Det innebär bl.a. att vi har möjlighet att utse 6 ordinarie
ledamöter och 6 ersättare till var och en av de Valkonferenser som fastställer
listorna till Regionfullmäktige och Riksdagen.
Valkonferens för att fastställa 5 regionlistor och den regionpolitiska
plattformen
26 februari kl. 09.00 - 18.00, fastställande av listor
27 februari kl. 09.00 - 15.30, fastställande av regionpolitisk plattform

Valkonferensen kommer att vara digifysisk, dvs. äger rum dels vid Clarion Hotel
Sign vid Norra Bantorget och dels via Zoom.
Valkonferens för att fastställa riksdagslistan
12 mars kl. 09.00 -18.00
Valkonferensen kommer att vara digifysisk, dvs. äger rum dels via Clarion Hotel
Stockholm vid Skanstull och dels via Zoom.
Senast vid Årsmötet den 13 mars, ska vi sedan fastställa vår egen
Kommunfullmäktigelista.
Onsdag 12 januari klockan 18.00 – 19.30, Zoomrummet är öppet från 17.30.
Plats: Digitalt, använd följande zoomlänk:
https://us06web.zoom.us/j/84776585759?pwd=aXhoQWNVQTFTeThDWTNCUm9
PejZZdz09
Välkomna till Vänsterpartiet Nacka – introduktion för nya medlemmar
Birgit Hansson och Lisa Rasmussen berättar om vår partiförening och hur vi
arbetar med lokala frågor och den kommande valrörelsen mm.
Senast söndag den 16 januari klockan 15.00 önskar valberedningen nomineringar
till
- 6 ombud o 6 ersättare till Regionvalkonferensen
- 6 ombud o 6 ersättare till Riksdagsvalkonferensen
- hur många som helst till vår egen Kommunlista samt
- motionsförslag till den regionalpolitiska plattformen
Torsdag den 20 januari klockan 18.30
Medlemsmöte för fastställande av nomineringar till regionvalkonferens
respektive riksdagsvalkonferens.
En första genomgång av regionalpolitisk plattform.
Genomgång av handlingar inför Vänsterpartiets kongress 4 - 6 februari av
kongressombud, inklusive ersättare.

Torsdag den 3 februari 18.30

Medlemsmöte för presentation och synpunkter kring det pågående arbetet med
vårt kommunala handlingsprogram – Vänsterpartiets vision för Nacka de
kommande åren.
Konkret information om de båda Valkonferenserna, inklusive Regionalpolitisk
plattform och Motionshandledning finns på Vänsterpartiets hemsida, liksom alla
handlingar inför kongressen.

