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Kallelse till det kanske viktigaste interna mötet hela året 

Välkommen till Vänsterpartiet Malmös årsmöte 2023! 
Lördag den 28 januari är det dags för årsmöte. Vårt högsta beslutande organ där du är med och 
bestämmer vem som ska sitta i Malmövänsterns styrelse och andra förtroendeuppdrag. Där det 
beslutas om allt viktigt kring V Malmös verksamheter det kommande året.  

Med 2 500 medlemmar behövs utrymme och plats som stimulerar till politiska diskussioner. Och 
förnuftiga beslut. Folkets park ligger mitt bland V Malmös starkaste fästen med anor från 
arbetarrörelsen och politisk debatt. Vi har därför förlagt årsmötet till Moriska Paviljongen! 

Dörrarna öppnas kl 09.00 för incheckning och fika. 

Klockan 10.00 öppnas mötet och beräknas avslutas senast kl 18.00. Därefter är Bistron öppen 
för eftersittning och avrundning fram till kl 20.00. 

 

På årsmötet blickar vi tillbaka på 2022 års verksamheter och valrörelse, bland annat via 
styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomiska berättelse och bokslut. Samtidigt lägger vi 
grunden för partiföreningens verksamheter framåt med verksamhetsplan och budget för 2023 
samt motioner. En ny styrelse ska utses tillsammans med en hel del andra förtroendeuppdrag. 

 

Nomineringar till förtroendeuppdrag 
Valberedningen bereder val av 
• Ordförande och styrelse för Vänsterpartiet Malmö 
• Revisorer 
• Ledamöter i Vänsterns hus  
• Ledamöter i Henry Lindbergs stiftelse 
• Styrelse för Zetkin Foundation AB  

Nomineringar som behandlas av valberedningen ska ha inkommit senast den 31 december. 
Därefter går det fortsatt att nominera och kandidera till förtroendeuppdragen, men 
valberedningen kommer då inte att bereda dessa. 
Nomineringar skickas till valberedningmalmo@vansterpartiet.se  
Valberedningens förslag till val presenteras innan och under årsmötet.  
 
Valberedning 
Ny valberedning bereds av den avgående styrelsen. Nomineringar ska mailas till 
malmo@vansterpartiet.se.  
Förhandsnomineringsstopp för valet av ny valberedning är den 31 december 2021.  
 
Årsmöteshandlingar 
Samtliga dokument och handlingar kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida - 
malmo.vansterpartiet.se - innan årsmötet samt på plats på årsmötet.  
Förslag till verksamhetsplan publiceras i Folkviljan. Övriga handlingar publiceras efterhand på 
malmo.vansterpartiet.se, senast den 15 januari.  
 
Motioner 
Motioner på styrelsens förslag på verksamhetsplan liksom allmänna motioner ska ha inkommit 
senast den 31 december. Motioner mailas till malmo@vansterpartiet.se  
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Anmälan 
Årsmötet är öppet för alla medlemmar i Vänsterpartiet Malmö, men för att kunna beräkna mat 
med mera vill vi att du anmäler dig på Zetkin - zetk.in - eller maila till malmo@vansterpartiet.se 
senast den 15 januari. 
Glöm inte att betala din medlemsavgift innan årsmötet!  
Medlemmar som betalt medlemsavgift 2022 och/eller 2023 har rösträtt på årsmötet. På 
årsmötet finns ingen möjlighet att betala medlemsavgift, utan de centrala rutinerna kring 
betalning via banköverföring och medlemsregistrering via hemsidan gäller.   
 
Lunch, fika mm 
Som årsmötesdeltagare får du gratis vegetarisk lunch, om du behöver specialkost anmäl det till 
malmo@vansterpartiet.se.  
Kaffe, te och vatten finns gratis under årsmötesförhandlingarna. Önskar du annan dryck får du 
köpa det i Bistron. 
Årsmötet är såklart alkoholfri. 
 
Separatistiska förmöten 
Som vi brukar och som stipuleras i Vänsterpartiets stadgar kommer könsseparatistiska träffar 
att genomföras i direkt anslutning till årsmötet. 
 
Barnaktiviteter 
Vi erbjuder barnaktiviteter under tiden som årsmötesförhandlingarna pågår. För vår planering vill 
vi att du anmäler behov senast 15 januari till malmo@vansterpartiet.se  
 
Tillgänglighet 
Moriskan är handikappanpassad. Har du särskilda behov så maila till malmo@vansterpartiet.se 
 
Eftersittning 
Efter att årsmötet avslutats, senast kl 18.00, är det öppet i Moriskans Bistro fram till kl 20.00. För 
eftersnack, utvärdering och allt annat som det behöver pratas om. 
Även här är det alkoholfritt. 
 
 
Vi ses på Moriskan den 28 januari. Och såklart på alla andra aktiviteter som Malmövänstern 
arrangerar. 
 
/styrelsen Vänsterpartiet Malmö 
 
 


