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Dags för årskonferensen
4-5 mars i Jokkmokk! 

NOTISER

adress: Lulsundsgatan 13, 972 41 Luleå         hemsida: http://norrbotten.vansterpartiet.se        e-post: norrbotten@vansterpartiet.se

en skröna i paltspad
Paltkoket

Nominera till 
årskonferensen

PÅ GÅNG I DISTRIKTET

18-19 mars
Partiföreningsskolan del 2

22-23 april
Partiföreningsskolan del 3

21 januari
Medlemsutbildning

18-19 februari
Partiföreningsskolan del 1

4-5 mars
Årskonferenssid 9

sid 3

    Låt oss idag 
tända ett ljus som 
når långt in på det 
nya året...

 “  Det finns många 
kriterier för de olika 
valen som är vik-
tiga att väga in.

 “ 

sid 2

36 ombud samlas i jokkmokk den 4-5 mars för att välja ny 
distriktsstyrelse och anta verksamhetsplanen. Läs mer på sid 5-8
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LEDARE

Christina Snell-Lumio
ordförande V Norrbotten
christina@lumio.se C. Snell-Lumio

Tummen upp för...
att Vänsterpartiet kräver sänkta 
politikerlöner! 

Tummen ner för...
SD och borgarna som röstar för fortsatt 
lönedumpning och förnedrande arbets-
villkor!

Det som nu sker i Sverige är en skam som framtiden kommer att döma hårt! 
Vad säger det om oss? Vad kan vi göra för att sätta stopp för utvisning av människor till 
krig och förföljelse?

Solidariteten som försvann...

“Tre ensamkommande som 
fått avslag har tagit sitt liv 
under hösten.”

“UD bedömer säkerhetsläget i 
Afghanistan som mycket farligt. 
Ändå planerar Sverige att utvisa 
tusentals människor  – varav de 
flesta barn.”

Denna ledare skrivs på Lucia-
dagen, den 13 december, samti-
digt som ett plan med deporterade 
afghaner lyfter från svensk mark.

Tvångsdeportationen verkställs 
trots det allvarligt förvärrade 
säkerhetsläget i Afghanistan. I 
Kabul väntar döden för de de-
porterade. Hur kan en socialde-
mokratisk regering godkänna 
detta handlande? Samtidigt som 

nazisterna, Svenska Motstånds-
rörelsen applåderar beslutet!! 
Borde inte åtminstone detta få re-
geringen att reagera! Det är totalt 
obegripligt!!

Det som nu sker i Sverige är 
en skam som framtiden kommer 
att döma hårt! Vad säger det om 
oss? Vad kan vi göra för att sätta 
stopp för utvisning av människor 
till krig och förföljelse?

Vad vi KAN göra är att fortsät-
ta höja våra röster, att envist 
påminna om barnkonventionen, 
att kräva stopp för tvångsdepor-
tationerna. 

Vår vision är en värld utan 
gränser, där människor kan fär-
das och bo varhelst de vill. 

Kapitalismen kräver dock kon-
flikter mellan människor för sitt 
existensberättigande. Utan kon-
flikter skulle kapitalismen falla 
sönder bit för bit. Med konflikter 
och en ökande girighet minskar 
samtidigt solidariteten i samhäl-
let, mellan människor! 

I klassamhället är den nedersta 
platsen alltid ledig. 

”Problemet är inte de onda 
människornas ondska utan de 
goda människornas tystnad.” 

Martin Luther Kings ord ekar 
tomt i regeringens korridorer. 

Vänsterpartiet förhandlar 
med regeringen kring budget 
m.m. När ska vi ställa krav på 
att återinföra solidariteten i det 
svenska samhället?

En skrämmande blåögdhet 
sprider sig kring rasismens ut-
bredning och en oförmåga att 
stå emot, att vilja ge vika och tro 
på att detta vikande kan förmå 
rasismen att försvinna. Men det 
är just detta de rasistiska organi-
sationerna vill uppnå. Normali-
seringsprocessen fortsätter in i 
maktens korridorer, mediamak-
ten utan undantag... 

Vad vi kan göra är att gå med och 
stötta rörelsen #vistårinteut 
som ställer krav på att Sverige 
återgår till att följa barnkonven-
tionen, slutar tvinga barn i asyl-
process att bevisa sin ålder för 
att få skydd, att Sverige stoppar 
inhumana tvångsdeportationer 
och bara skriver återvändan-
deavtal med säkra mottagarlän-
der samt inför humana asyllagar.

Låt oss idag tända ett ljus som 
når långt in på det nya året och 
långt utanför Sveriges gränser. 
Vi vägrar ge oss för vi står inte 
längre ut!

När ska vi ställa krav på att 
återinföra solidariteten i det 

svenska samhället?
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OM KAMPVILJAN (KV)
Kampviljan är Vänsterpartiet Norr-

bottens medlemstidning. Den ges ut 

minst 4 gånger per år och skickas ut 

till partidistriktets medlemmar. Du är 

varmt välkommen att bidra i arbetet 

med Kampviljan på det sätt du kan 

och vill. Gärna med text och bild! 

Utgivningsplan:
15 april, 1 juli, 15 sept, 1 dec

REDAKTIONELLT

ANSVARIG UTGIVARE/
REDAKTÖR
Christina Snell-Lumio, Övertorneå

REDAKTION
Christina Snell-Lumio, Bertil Bart-
holdson, David Väyrynen, Anna 
Hövenmark

MED I DETTA NUMMER
Christina Snell-Lumio, Bertil Bart-
holdson, Anna Hövenmark

Foton: Christina Snell-Lumio, Kalle 
Larsson.

TRYCK
Kampviljan trycks i Luleå på Väns-
terpartiet Norrbottens eget tryckeri. 

Vänsterpartiet Norrbotten
Lulsundsgatan 13

972 41 Luleå
0920-12508, 0920-19475

norrbotten@vansterpartiet.se
http://norrbotten.vansterpartiet.se

Rapport från distriktet 
Distriktsstyrelsen träffades den 
20 november. En stor del av mötet 
gick åt till att förbereda årskonfe-
rensen den 4-5 mars och att anta ett 
förslag till verksamhetsplan, vilket du 
kan läsa om på annan plats i den här 
tidningen.

DS ska tillsammans med landstings-
gruppen göra studiebesök hos vår 
EU-parlamentariker Malin Björk i 
Bryssel den 10-11 maj nästa år. Det 
är en s.k. besöksresa som till största 
delen finansieras via EU-parlamentet. 
Innehållet i besöket planeras handla 
om sjukvård och regional utveckling. 
Femton regionfullmäktigeledamöter 
(landstinget byter namn till region-
fullmäktige från 1 januari 2017) och 
DS-ledamöter deltar på resan.

Partiet centralt ordnar ännu en 
besöksresa till Malin i EU-parla-
mentet den 8 mars i samband med 
internationella kvinnodagen. En per-
son från varje distrikt har inbjudits att 
delta där och från Norrbotten utsågs 
Maria Wikslund från Piteå.

DS valde också ett fackligt-politiskt 
utskott för distriktet som består av 
Jouni Salonen (sammankallande), 
Monica Perdal-Täikkö, Maria Wiks-
lund och Roger Norman. Hela ut-
skottet inbjuds till nästa DS-möte i 
januari för att tillsammans med DS, 
prata om utskottets verksamhet.

Partisekreterare Aron Etzler 
medverkade på mötet via länk från 
Stockholm. Han höll en inledning 
liknande den som hölls på distrikts-
träffen i Stockholm i oktober (rap-
port i förra numret av Kampviljan)

Nästa distriktsstyrelsemöte blir den 
28 januari.

RAPPORT FRÅN DS

Bertil Bartholdson
Ombudsman 
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Information från Vänsterpartiets 
valberedning
 
Den 4-5 mars 2017 håller Vänster-
partiet Norrbotten årskonferens j 
Jokkmokk. Årskonferensen ska utse 
distriktsordförande, ordinarie och 
ersättare till distriktsstyrelsen, revi-
sorer, ledamöter i Arbetarrörelsens 
minnesfond samt till husgruppen. 
Dessutom skall en ny valberedning 
utses.
 
Valberedningen uppmanar nu med-
lemmar, lokala partiföreningar att 
förhandsnominerad kandidater till 
de olika valen.
 
Vi vill ha följande uppgifter till nomi-
neringarna:
1. Namn och bostadsort (gärna ad-
ress och telefonnummer) på den 
som nomineras.
2. Vilket val nomineringen avser.
3. Kort motivering.
4. Vilket slag av nominering det är; 
från medlem, lokala partiföreningar.
5. Namn på den person, lokalor-
ganisation eller vilken annan som 
nominerar.

RAPPORT FRÅN 

Anna Hövenmark
valberedningen

Dags att nominera!
 
Det finns många kriterier för de 
olika valen som är viktiga att 
väga in, såsom kön, ålder, geo-
grafisk hemvist, etnicitet, facklig 
tillhörighet och uppdrag och en 
bra balans mellan hel- och fritid-
spolitiker.
 
Glöm inte att de nominerade 
skall vara tillfrågade. 
 
Valberedningen har bestämt att:
Förhandsnomineringar till valen, 
förutom valberedningen, skall 
vara valberedningen tillhanda 
senast den 22 januari 2017.
 
Nomineringar skickas via e-post 
till valberedningens samman-
kallande: anna.hovenmark@
vansterpartiet.se

Sista anmälningsdag: 
24 november
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Dags för årskonferens i distriktet!  
Vänsterpartiet Norrbottens årsmöte 

den 4-5 mars 2017 på Hotell Jokkmokk.

På årskonferensen i Jokkmokk 
samlas 36 ombud från partiförenin-
garna för att välja en ny styrelse och 
besluta om verksamheten för det 
kommande året.

Välj Ombud
Varje partiförening får skicka ett om-
bud per påbörjat 25-tal medlemmar. 
Det ger följande ombudsfördelning:

Organisation 
2016-11-14 medlemstal     ombud
Arjeplog 18  1
Arvidsjaur 35  2
Boden 68  3
Gällivare 60  3
Haparanda 15  1
Jokkmokk 15  1
Kalix 26  2
Kiruna 87  4
Luleå 133  6
Pajala 90  4
Piteå  93  4
Älvsbyn 33  2
Överkalix 33  2
Övertorneå 17  1
Totalt 723  36

Ombuden skall vara valda och inrap-
porterade till distriktsexpeditionen se-
nast tisdag 31 januari. 

Nominera till uppdrag
Alla enskilda medlemmar och par-
tiföreningar har rätt att nominera till 
de val som skall göras på årskonfer-
ensen:
Distriktsordförande, distriktsstyrelse, 
revisorer, valberedning, styrelse för 
arbetarrörelsens minnesfond, hus-
grupp (för partiets fastighet), veteran, 
kulturstipendiat samt kvinnopolitiskt 

standar. Mandatperioden är ett år 
till samtliga val, utom för husgrup-
pen väljs med två års mandattid. 

I husgruppen har Monica Carls-
son och Sten Stridsman ett år kvar 
av sin mandattid. På tur att avgå vid 
årskonferensen är Maria Öhman 
och Glenn Berggård. 

Nominering av kulturstipendiat och 
veteran sänds till distriktsexpedi-
tionen senast fredag 27 januari.
Övriga nomineringar sänds till di-
rekt till valberedningens sammank-
allande: Anna Hövenmark, tel 070-
6117192, e-post:  
anna.hovenmark@vansterpartiet.se 
Förhandsnomineringar ska vara 
valberedningen till handa senast 22 
januari. 
Nomineringar till ny valberedning 
sänds till distriktsexpeditionen 
senast fredag 24 februari.

Glöm inte bort våra stadgar 
när du nominerar:
”Kvinnor skall vara representerade 
i valda organ och på förtroende-
poster med minst 50 procent om 
inte synnerliga skäl förhindrar det-
ta. Om synnerliga skäl anförs skall 
särskilt beslut om detta fattas och 
skälen antecknas till protokollet”.

Vänsterpartiets stadgar § 21

Motioner till årskonferensen
DS förslag till verksamhetsplan 
kan du läsa på annan plats i den här 
tidningen. Varje enskild medlem 
har motionsrätt och kan motionera 
om allt som rör partidistriktet. Det 
kan gälla ändringar och tillägg i 
verksamhetsplanen men också an-

dra saker som man vill att partidis-
triktet ska göra eller uttala sig om.
Motioner skall sändas till distrikts-
expeditionen senast måndag 23 
januari. Adressen är norrbotten@
vansterpartiet.se eller vår van-
liga postadress: Lulsundsgatan 13, 
97241 Luleå. 

Årskonferensen är offentlig
På årskonferensen har bara de val-
da ombuden rösträtt. Yttrande- och 
förslagsrätt har distriktsstyrelsen, 
revisorer, distriktets valberedning, 
landstingsfullmäktigegruppens 
ledamöter, partistyrelseledamöter 
från distriktet, distriktets riksdags-
ledamöter, distriktsfunktionärer 
samt av partistyrelsen utsedda rep-
resentanter.

Närvarorätt har alla andra som 
är intresserade av att följa vårt 
årsmöte på plats, inklusive media.

Bertil Bartholdson



Verksamhetsplan KAMPVILJAN # 4 2016

5

Verksamhetsplan 2016-2018 
Vänsterpartiet Norrbotten 

 

1. Inledning 
2. I denna verksamhetsplan formuleras huvudlinjerna för det politiska arbetet som Vänsterpartiet  
3. Norrbotten ska genomföra under 2016-2018. Vi har valt att göra en verksamhetsplan fram till 
4. valåret 2018, för att vi vill arbeta mer strategiskt och fokusera på olika aktiviteter under  
5. respektive år. Verksamhetsplanen ska utvärderas och uppdateras varje år för att vara aktuell 
6. inför de kommande åren. Verksamhetsplanen kan och ska inte innehålla allting. Vi måste 
7. känna oss fria att kunna agera snabbt när politiken kräver detta.  

 

8.  Politiska prioriteringar och mål  
9.  Vi ser hur rasismen och främlingsfientligheten har fått allt större utrymme och legitimitet efter 
10. valet 2014. Samhällsdebatten har vridits åt höger vilket påverkar alla partier och den politiska 
11. debatten i Norrbotten. Det ställer större krav på Vänsterpartiet att lyfta vår egen politik. Vi ser 
12. växande klassklyftor och ett alltmer segregerat samhälle. Jämställdheten upplever en 
13. tillbakagång med ökade skillnader mellan kvinnor och män. Feminismen möter alltmer 
14. motstånd. Främlingsfientligheten gror av den ekonomiska krisens följder och högerns 
15. systemskifte. Otryggheten växer i samhället. Klimatförändringen innebär en allvarligt akut och 
16. livsavgörande utmaning. Vänsterpartiet har ett särskilt ansvar att ge människor hopp och tro 
17. på ett bättre och mer hållbart samhälle där alla människor respekteras och får sina behov 
18. tillgodosedda. Vi ska fortsätta vårt arbete med att prata om vår politik och våra lösningar på 
19. samhällsproblemen.  

 
20. Vi måste fortsätta nå ut till människor genom ett utomparlamentariskt arbete. Vi måste vara 
21. tillgängliga och väcka opinion för våra frågor, och debatten ska inte bara föras i våra 
22. parlamentariska församlingar utan även i vardagen. Vi måste våga ta mer plats i det politiska 
23. rummet och vi måste bli snabbare på att agera när aktuella frågor dyker upp. Partiet ska ge 
24. bilden av att vara det enda alternativet i politiken. Därför behöver vi bli fler aktivister. 
25. Vi har ett mer osäkert politiskt läge i flera av våra fullmäktigeförsamlingar och i vår Riksdag. 
26. Trots den politiska osäkerheten styr Vänsterpartiet tillsammans med andra partier landstinget 
27. samt i flera av våra kommuner. Att styra respektive att vara i opposition ställer olika krav på 
28. oss som parti vilket vi måste förstå och hur vi använder detta för att stärka vårt parti.  

 
29. Ett regionpolitiskt program ska tas fram inför valåret 2018. Vi ska dessutom ta fram en 
30. valstrategi med ett antal profilfrågor för Vänsterpartiet Norrbotten, samt en mediastrategi för 
31. att få optimalt utrymme i media och synas med vår politik. Regionala listor och riksdagslistor 
32. fastställs vid en valkonferens. Vi ska initiera frågan om att införa en regional lista för hela 
33. Norrbotten. 
34. Vi ska utveckla samverkan med övriga partidistrikt i Norrland för möjliga gemensamma 
35. politiska utspel. 

 
36. Det viktiga arbetet under 2016-2018 handlar om att fortsätta stärka kollektivet Vänsterpartiet 
37. Norrbotten genom att stärka vår organisation. Grunden för vår organisation är våra 
38. partiföreningar som måste få ökat stöd av distriktet. Målet med vår politik är ett starkare 
39. Vänsterparti i Norrbotten som de övriga partierna ska tvingas förhålla sig till. Vi ska ta 
40. ledarrollen inte bara i landstinget/regionen utan i fler av Norrbottens kommuner. I samband 
41. med valet 2018 ska Vänsterpartiet öka sina mandat och vi ska nå fler människor och få fler 
42. medlemmar. 

 
43. Organisation 
44.  Vi vill sätta upp tydliga mål för verksamheten och göra 

45.  ordentliga uppföljningar av vårt arbete. 
46. Regelbundna uppföljningar ska göras inom styrelsen och i samråd med partiföreningarna, 
47. för att säkerställa att verksamheten följer årskonferensens riktlinjer. 
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48. Distriktstyrelsens roll kommer att vara inriktad på att stärka partiets organisation och ge 
49. stöd till partiföreningar samt ta fram nya strategier utifrån det politiska läget i Norrbotten. 
50. Distriktstyrelsen ska göra politiska prioriteringar för hur Vänsterpartiet ska få större betydelse 
51. och få mer utrymme i den aktuella politiken. Distriktstyrelsen ska följa upp det politiska arbetet 
52. i landstinget regelbundet, där ordförande har ett särskilt ansvar. Distriktet kommer att fortsätta 
53. med sitt arbete med politikansvariga. En personalansvarig ska utses inom distriktsstyrelsen. 

 
54. Under 2017 ska Distriktsstyrelsen fortsätta arbetet med att genomföra riktade insatser för 
55. att stärka de minsta partiföreningarna.  

 
56. För att nå ut med våra frågor och synas mer behöver vi bli fler aktivister. Distriktstyrelsen ska 
57. inspirera, ge idéer och förslag på aktivism och initiera aktivistgrupp/er i Norrbotten som snabbt 
58. kan vara på plats när det behövs. Vi gör detta gärna tillsammans med Ung Vänster och andra 
59. närliggande organisationer. Under 2017 ska Distriktsstyrelsen fördjupa samarbetet med Ung 
60. Vänster och andra närliggande organisationer.  

 
61. Under verksamhetsåren kommer distriktets personal vara behjälplig i det organisatoriska 
62. arbetet inom distriktet och ut till partiföreningar. Under 2018 kommer distriktets personal att 
63. vara nyckelpersoner i det organisatoriska valarbetet. 

 
64. Distriktsstyrelsen ska till nästa årskonferens se över modellen för KPS för att undersöka 
65. möjligheterna för en sänkning 

 
66. Distriktsstyrelsen uppmanar partiföreningar och parlamentariska grupper att sprida bra 
67. initiativ i den befintliga centrala resursbanken. 

 
68. Feministisk offensiv 
69.  Vi vill stärka de kvinnor som engagerar sig i partiet och ge 

70.  dem mod att ta ett större ansvar och utöva ett större inflytande. 
71. Vi ska stärka det kvinnopolitiska arbetet i distriktet. Vi ska bli bättre på att använda våra 
72. medel som är avsatta för det kvinnopolitiska arbetet och uppmuntra de lokala 
73. partiföreningarna att söka stöd som är speciellt avsatta för kvinnopolitiska aktiviteter och 
74. kurser inom distriktet.  

 
75. Vi ska fortsätta arrangera gemensamma aktiviteter tillsammans med V-Västerbotten, Ung 
76. Vänster i samverkan med studieförbund och folkhögskolor. 

 
77. I distriktstyrelsen samt i varje partiförening ska det utses en kvinnopolitiskt och intern- 
78. feministiskt ansvarig. I distriktet ska en kvinnonätverksträff arrangeras två gånger om året och 
79. alla partiföreningar ska få besök av kvinnopolitisk/internfeministiskt ansvarig för utbildning. 
80. Innan 2018 ska alla partiföreningar ha genomgått en internfeministisk utbildning. 
81. Alla som får uppdrag ska genomgå en internfeministisk utbildning. 

 
82. Studier 
83.  Under de kommande åren behöver vi stärka vår organisation 

84.  och vässa våra argument och bli  bättre på att nyttja de 

85.  kunskapsresurser som finns inom partiet. Vi vill att medlemmar 

86.  ska få möjlighet att utveckla sitt politiska arbete och tänkande. 
87.  Under 2016-2018 behöver vi stärka vår politiska roll och organisation genom studier. Vi 
88.  ska arbeta utifrån en av distriktsstyrelsen fastställd studieplan. Distriktstyrelsen ska 
89.  utse en studieansvarig som samordnar studierna i distriktet tillsammans med 
90.  partiföreningarna, och stöttar de enskilda partiföreningarna att själva anordna 
91.  utbildningar. Under 2017-2018 ska vi prioritera studier som stärker vår organisation, 
92.  styrelseutbildning, internfeminism, nymedlemsutbildning samt utbildning inom 
93.  mötesteknik och retorik. Alla som avser att kandidera till förtroendeuppdrag för 
94. Vänsterpartiet ska genomgå en internfeministisk utbildning under våren 2018 och  
95. hösten 2018. Under 2018 ska studier i valets aktuella  frågor hållas samt i partiets  
96. prioriterade valfrågor. Under våren 2018 ska utbildningar för våra kandidater till  
97. kommun och landsting/region hållas, medieutbildning m.m. Vi ska prioritera utbildningar  
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98. för nya medlemmar, styrelser, feminism och miljö ur ett klassperspektiv. En del av  
99. studierna ska genomföras i könsseparatistisk form.  

 
100. Studierna ska så långt som möjligt förläggas till partiföreningarna och gärna i 
101. samarbete med ABF. 

 
102. Partiföreningarna och medlemsvård 
103.  Vi vill att människor ska fortsätta vara medlemmar och vi 

104.  behöver bli fler aktiva medlemmar som engagerar sig i 

105.  partiet. Det ska vara roligt och givande att engagera sig 

106.  politiskt. 
107. Vänsterpartiet Norrbotten är ett växande distrikt, vilket också medför ett ansvar för att 
108. fånga upp och engagera våra medlemmar. Från och med valåret 2014 har vi ökat vårt 
109. medlemsantal och det förpliktigar. Vi måste se till att behålla de nya medlemmarna och 
110. ge dem ett sammanhang att verka inom, oavsett om de har parlamentariska uppdrag 
111. eller inte. 

 
112. Distriktet har i första hand en stöttande och stärkande en roll gentemot 
113. partiföreningarna genom att tillhandahålla praktiska och teoretiska verktyg för politisk 
114. aktivitet. Vi vill också att de som redan är engagerade ska få inspiration och kraft att 
115. fortsätta sitt arbete genom att skapa möjligheter för dem att träffa och utbyta tankar 
116. med andra kamrater i distriktet som har liknande uppdrag, till exempel gruppledare, 
117. andra parlamentariker, ordföranden, kvinnopolitiskt ansvariga, medieansvariga och 
118. medlemsansvariga. Inom alla partiföreningar ska en medlemsansvarig utses. 

 
119. Ett sätt att stärka partiföreningen är att stärka den sociala samhörigheten och 
120. gemenskapen. För att få nya och gamla medlemmar att orka och vilja arbeta mer för 
121. Vänsterpartiet måste vi utveckla våra mötesformer. Vi måste bli bättre på att ta tillvara 
122. alla medlemmars kunskaper och erfarenheter. Ett sätt att få in fler i att vara politiskt 
123. aktiva kan vara att se till att nya får mentorer i sina nya uppdrag. Att de på så vis kan 
124. våga ta på sig ansvarsområden både inom kommun, landsting men även inom 
125. styrelser. Alla medlemmar i Vänsterpartiet har rätt att utvecklas som politiskt tänkande 
126. individer och att känna sig stimulerade i sitt partiarbete. Under 2017 ska 
127. Distriktsstyrelsen påbörja arbetet med att hitta blivande mentorer för alla nya 
128. förtroendevalda inför valåret.   

 
129. Distriktets checklista för medlemsansvariga ska spridas och användas av 
130. partiföreningarna. Här spelar en aktiv medlemsvård av såväl nya som gamla 
131. medlemmar och ett utvecklande av vårt utomparlamentariska arbete en avgörande roll. 
132. Det är ett måste för att vi ska nå våra kommande mål, men även för att få tidigare 
133. medlemmar att fortsätta vara aktiva. 

 
134. Partiexpeditionen ska förutom utskick av nyhetsbrev via e-post till partiföreningarna 
135. med information om vad som sker på distriktsnivå och i partiet centralt, skicka ett 
136. nyhetsbrev med e-post direkt till medlemmarna om aktuella aktiviteter och studier i 
137. distriktet. Vi kommer att fortsätta ge ut distriktets medlemstidning, Kampviljan, fyra 
138. gånger per år. Vår Facebook-sida ska fortsättningsvis vara en viktig kanal för 
139. information där vi kan sprida vår politik, aktiviteter och bjuda in till möten och studier. 
140. En facebookansvarig och en redaktion till Kampviljan ska utses av distriktstyrelsen. 

 
141. Medlemsrekrytering 
142.  Vi vill bli  fler medlemmar och vi måste bli bättre på att 

143.  rekrytera nya. 
144. I dagsläget är vi alldeles för få personer både på distriktsnivå och i partiföreningarna, 
145. som utför majoriteten av det politiska arbetet. Vi måste också arbeta vidare med våra 
146. medlemsansvariga och sprida idéer och uppslag kring hur vi får nya medlemmar och 
147. hur medlemsvärvningen blir en naturlig del i medlemsarbetet. 

 
148. Vi måste uppvärdera den personliga kontakten så att alla medlemmars intressen och 
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149. engagemang tas tillvara. Vi ska bjuda in nya medlemmar till en medlemsutbildning 
150. minst två gånger varje år samt förbereda för fler medlemsutbildningar efter valet 2018. 

 
151. Distriktsstyrelsen ska under 2017 följa upp det påbörjade medlemsvärvarprojektet.  

 
152. Vi ska förstärka vårt samarbete med Ung Vänster då ett starkt Ung Vänster på sikt 
153. innebär att även Vänsterpartiet växer och att steget över till Vänsterpartiet blir en 
154. naturlig fortsättning för den som är aktiv i Ung Vänster. 

 
155. Utåtriktad verksamhet 
156.  Vi måste synas och höras mer i det offentliga rummet och 

157.  media. 
158. Vänsterpartiet Norrbotten ska sträva efter att synas i aktuella politiska frågor likväl som 
159. våra traditionella politikområden; socialism, feminism, miljö och antirasism. För att nå ut 
160. med våra frågor, få större uppmärksamhet och synas i medierna samt för att engagera 
161. fler människor i Vänsterpartiet behöver vi bli fler aktivister. Vi ska synas och höras mer i 
162. det offentliga rummet och i media. 2017 ska en medie- och reklamstrategi tas fram så 
163. att vi syns ordentligt redan innan valet.  

 
164. Vänsterpartiet Norrbotten ska fortsätta arbeta och uppdatera hemsidan. En 
165. hemsidesansvarig ska utses av distriktstyrelsen. 

 
166. Vi ska stärka och utveckla samarbetet med Vänsterpartiet Västerbotten samt Ung 
167. Vänster. Vi behöver också fortsätta utveckla våra samarbeten med närliggande 
168. organisationer och föreningar som driver liknande politiska frågor. 

 

169. Aktiviteter kopplade till verksamhetsplanen 
170.  Internt 
171. * Distriktstyrelsen ska inom sig utse ansvariga för viktiga områden som är kopplade till 
172. verksamhetsplanens aktiviteter: personalansvarig, ekonomiskt ansvarig, 
173. internfeministiskt och kvinnopolitiskt ansvarig, facebook och hemsideansvarig, 
174. redaktion för Kampviljan samt studieansvarig. 
175. * Anordna träffar för gruppledare, andra parlamentariker, ordföranden, kvinnopolitiskt 
176. ansvariga och medlemsansvariga. 
177. * Anordna studier: internfeministiska studier, styrelseutbildning, utbildning inom 
178. mötesteknik och retorik, kandidatutbildningar, ny-medlemsutbildningar samt studier 
179. inom aktuella frågor.  
180. * Partiexpeditionen ska skicka ut nyhetsbrev till alla partiföreningarna och till alla 
181. medlemmar. 
182. * Distriktsstyrelsen får i uppdrag att inrätta ett facklig-politiskt utskott. 

 
183.  Externt 

184.  * Distriktsstyrelsen ska ta fram strategier utifrån det nya politiska läget och göra 
185.  politiska prioriteringar för att Vänsterpartiets politik ska synas och få mer genomslag. 
186. * Distriktsstyrelsen ansvarar för att centrala kampanjer och utspel utförs i distriktet. 
187. * Distriktstyrelsen ska verka för att synas i media i aktuella frågor.  
188. * Hemsidan ska uppdateras kontinuerligt. 
189. * Facebook-sidan ska användas för att sprida vår politik, aktiviteter och information. 
190. * Initiera att aktivist-grupp/er bildas i länet. 
191. * Verka för att arrangemang ska ske tillsammans med organisationer som står partiet 
192. och distriktet nära. 
193. * Regionfullmäktigegruppen får i uppdrag av DS att ta fram ett förslag på ett 
194. regionprogram under 2017 som remissbehandlas och sedan tas av distriktskonferens 
195. inför valet 2018.  
196. * DS ska även ta fram en val- och mediestrategi. 
197. * Distriktsstyrelsen får i uppdrag att starta en kampanj för förkortad arbetstid utifrån 
198. partistyrelsens planering. Denna ska ut under 2017. 
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Så där ja. Hon torkade av sina händer. Det gick 
ju bra det här. Alla hennes paltar simmar lugnt i 
sitt spad. Nu ska hon bara ut med jycken och få 

se nu – bussen går om tio minuter. Ut med hunden och 
snabbt in igen. Hon hittade en stor och rejäl plastpåse 
och bökade ner paltgrytan i den. Kände på plastpåsens 
handtag. Ja, det ska hålla. Med påsen i högsta hugg 
sprang hon ut till hållplatsen och där kom ju 7:an. Klev 
glatt på och prickade av sitt busskort och nu händer det 
som inte fick hända! 

Precis som bussen kör iväg så brister påsens ena 
handtag och grytlocket ger sig först iväg. Det rullar så 
muntert i mittgången till ett litet barns stora förtjusning. 
Paltkokerskan kämpar förgäves med att hålla grytan på 
rätt köl, men hon förmår inte och nu väller paltspadet 
iväg som en stor, grå, varm lavaström. Det rinner iväg 
och kryper in i alla skrymslen och vrår och inte bara 
det – det fyller igen många par skor också. Efter spadet 
rusar paltarna iväg och eftersom dom är lagade med 
stor kärlek och av bra kvalitet, så studsar dom som de 
värsta tennisbollar. 

– Va i helvete, skriker nu chauffören och har precis 
fått bussen över Hertsövägen och stannar för han har 
svårt att gasa för paltspadets skull. En kulturskribent, 
från en av ortens tidningar, lägger snabbt ihop sin skön-
litterära bok och inser nu att verkligheten överträffar 
dikten. Han plockar fram block och penna och börjar 
frenetiskt notera allt han hör och ser. Vilken story han 
ska leverera!

Paltarna flyger nu omkring och några grabbar längst 
bak ser möjligheterna till nåt kul och sätter igång med 
paltkastning sinsemellan. Paltkokerskan är förtvivlad 
men som den praktiska person hon är och med erfar-
enhet av människor i kris så inser hon nu att hon måste 
ge stöd och sätter igång att stödja människorna i detta 
kaos. 

Hon börjar först med en fin dam i päls som skrikit 
värst. 

– Min man kommer att slå ihjäl mig, gråter hon fram. 
– Men det är ju inte ditt fel utan den förbannade plast-

påsens fel, tröstar paltkokerskan. 
– Min man kommer att se att jag har åkt buss för jag 

har ju paltspad i min dyrbara krokodilväska och han 
har förbjudit mig att åka kollektivt och framför allt att 
inte komma i beröring med palt för vi äter inte sånt– vi 
är liksom av bättre familj, tillägger hon – och fortsät-
ter.

– Han ger mig pengar så att jag kan åka ståndsmäs-
sigt med taxi, men jag lurar honom och åker med bus-
sen ibland och sparar på så sätt ihop till en vinare som 
jag brukar pimpla i mig när han är ute med grabbarna i 
Rotary. Och gråter nu än värre. 

Men nu är paltkokerskan rasande på hennes jävla karl 
och säger. 

– Om din man så mycket som kröker ett hår på 
ditt huvud så ring mig och jag ska bussa min man på 
honom. Han är från Överkalix eller närmare bestämt 
från Rödupp och hon tillägger:  

– När han snaggar sig så ser han ut som Kjell–Olof 
Feldt, så det så. 

Den fina damen bara gapar och om det är för att 
paltkokerskan har en man från Rödupp eller att man-
nen är lik en före detta finansminister är svårt att säga. 
För att ge mer eftertryck åt allvaret i sitt hot så säger 
paltkokerskan triumferande.

 – Och tar han med sig våran gårdvar som visar 
tänderna åt din stroppige man, då försäkrar jag dig att 
din man aldrig varit så nära ett tillstånd liknande de-
lirium förut. 

Den fina damen slutar skrika och ser framför sig hur 
maken förpassas bakom lås och bom.  

Paltkoket!
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En A-lagare som sovit vaknar med ett ryck och sträcker 
upp händerna samtidigt som han  utbrister. 

 – Halleluja! 
Och i samma ögonblick har han en palt i sina händer. 

Tacksamt blickar han ut genom bussfönstret mot him-
len och tänker. 

 – Gud ser de sina. 
Paltkokerskan klafsar runt i sörjan och tröstar och 

torkar paltspad. En äldre dam fräser åt henne. 
 – Vilket sätt att behandla mat på! 
Hon har nämligen varit med om sämre tider då det 

inte var så fett.

Chauffören gormar och väsnas och paltkokerskan är ir-
riterad på honom och när så plötsligt en palt kommer 
farande som en projektil och genomborrar skivan som 
skiljer av chauffören från passagerarna och dunsar rakt 
i nacken på honom så skriker han som en vansinnig. 

Men nu är paltkokerskan arg och paltspadet forsar om 
fötterna på henne när hon rusar fram till chauffören och 
skäller ut honom. 

 – Vet du att just nu, i detta nu finns det människor på 
vår jord som får bomber i skallen och du gapar som en 
stucken gris för en liten paltjävel. 

Chauffören rasar ihop över ratten.

Plötsligt reser sig en man och ställer sig upp på ett av 
sätena och formar händerna som till en megafon. 

 – Lystring, ropar han. 
 – Jag är en före detta kapten från det svenska förs-

varet och tar nu befälet här i bussen. 
Nu skulle minsann hans fru se honom, hon som bara 

skäller på honom och tycker att han bara super och 
springer på Statt och jagar fruntimmer. Paltkokerskan 
tittar upp från golvet där hon kryper omkring i sin jakt 
på paltar. 

 – Och var fick han luft ifrån, tänker hon för hon har 
också varit på Statt, men det var före ”Mannen från 
Rödupps” tid. Kaptenen fortsätter. 

 – Det finns absolut ingen anledning till oro, bara vi 
tar det lugnt. 

Han stortrivs i sin nya roll. Han fick aldrig delta i 
något fältslag, men har ju gått kursen. Nu börjar han 
formera styrkorna. 

 – Ni som sitter på högra flanken plockar upp paltar 
på er vänstra sida och ni på vänstra flanken plockar upp 
från höger. Paltkokerskan kommer nu att gå runt med 
sin gryta och ni lägger alla paltar däri.   

 – Några frågor?  
Nu aktiveras alla och plockar palt som bara den. Till 

och med fina damen i päls plockar med sina handsydda 
skinnhandskar. En man river av papperet från en sop-
skyffel, som han tänkt ge svärmor i julklapp, och börjar 

ösa paltspad från golvet. Detta verktyg var som skapt 
att få upp paltspad från golv. Paltkokerskan uppskattar 
faktiskt kaptenens initiativ för nu har hon nästan hela 
grytan full igen. Vid det här laget har chauffören nästan 
brutit samman och stirrar ut genom vindrutan med en 
glasartad blick medan han mumlar: 

 – Gode Gud, ta mig härifrån, ta mig härifrån!

Kaptenen har nu tagit kontakt med LLTs lednings-
central och fått order att vidta vissa åtgärder som han 
förmedlar till resenärerna. 

 – Vi kommer först att åka till Laxgatan och släppa 
av paltgrytan och kokerskan och sen kör vi till LLTs 
busstvätt. Vi och bussen kommer där att bli duschade, 
men i dessa besparingstider blir det med enbart kallvat-
ten så alla med blåskatarr bör ge sig iväg till närmaste 
varmbadhus.   

Kaptenen och paltkokerskan lyckas ruska liv i 
chauffören och förmår honom att starta bussen. Färden 
går ganska vingligt fram men så småningom är man 
framme vid Laxgatan och paltkokerskan tar sin gryta 
och stiger av. Alla i bussen vinkar farväl och hon ser 
kaptenen hänga halvvägs ut genom ett fönster och i sin 
roll som fältherre gör han en tjusig honnör.

Nästa dag kunde man läsa på Kurirens löpsedel följade:
 – Paltinferno på en av LLTs bussar! 
När mannen från Rödupp kom hem sa han att dom 

sagt på jobbet att någon grisat ner en hel buss med palt-
spad. 

 – Folk är inte kloka nu för tiden – nu får politikerna 
banne mig göra något, tyckte han medan han satte sig 
ner och läste dödsannonserna i NSD.

Paltkokerskan sa inget utan tog ömt deras gårdvar i 
famn och han lade sin varma nos mot hennes hals för 
hon luktade så gott av palt.

Ur boken “Allt möjligt och omöjligt ... 
och lite till” av Anita Öström
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