
 
Vänsterpartiet Malmö 
Nobelvägen 51, 21433 Malmö  
malmo@vansterpartiet.se 
www.vmalmo.se 

15 februari kl. 18.00 på Rosengårds Folkets Hus 
återupptaget årsmöte och medlemsmöte för 
Vänsterpartiet Malmö 
 
Årsmötet lördagen den 28 januari, ajournerades. Tiden räckte inte till för att hinna igenom hela 
dagordningen. Efter konsultationer med partikansliet och stadge-experter så återupptas 
årsmötet på nedanstående sätt. 

Vi har tidigare bokat in ett medlemsmöte den 15 feb. Vi ändrar en del i planerna för det mötet 
och låter det starta direkt efter att det ajournerade årsmötet avslutats. Dagordning för 
medlemsmötet hittar du nedan. 
 
Dörrarna till Rosengårds Folkets Hus öppnas kl 17.00 för incheckning och fika.  
Kl 18.00 startar årsmötet. 
 
Suffra 
Samtliga val på årsmötet och på medlemsmötet kommer att genomföras digitalt via 
mjukvaran Suffra. Du måste därför ta med dig din mobil, ”padda” eller dator. Testa gärna i 
förväg så att det fungerar.  
Vi kommer att ha ett begränsat antal datorer att låna på plats.   
 
Länk till Suffra:  www.suffra.se 
 
Anmälan 
Årsmötet och medlemsmötet är öppet för alla medlemmar i Vänsterpartiet Malmö som 
betalat medlemsavgift för 2022 och/eller 2023. Det finns ingen möjlighet att betala 
medlemsavgift på plats, utan de centrala rutinerna kring betalning via banköverföring och 
medlemsregistrering via hemsidan gäller.  
 
För att kunna förbereda mötena ordentligt vill vi att du anmäler dig på Zetkin - zetk.in - eller 
maila till malmo@vansterpartiet.se senast 12 februari. 
Glöm inte att betala din medlemsavgift innan årsmötet!  
 
Dagordning återupptaget årsmöte 
Samtliga medlemmar i V Malmö som betalat medlemsavgift för 2022 och/eller 2023 har 
rösträtt. Underlag är desamma som tidigare, finns på malmo.vansterpartiet.se 

§ 1. Mötet öppnas 
§2. Formalia 

2.1 Val av ordförande (2 st) 
2.2 Val av sekreterare (1 st) 
2.3 Val av rösträknare (2 st) 
2.4 Val av justeringspersoner (2 st) 
2.5 Beslut om mötesordning 

§.11 Val av styrelse för Vänsterpartiet Malmö 
11.1. Ordförande – klart 
11.2. Antal ledamöter i styrelsen – klart 
11.3. Styrelseledamöter – röster redovisas 
11.4. Styrelsesuppleanter – val förrättas 

§13. Val av valberedning för Vänsterpartiet Malmö  
13.1 Antal ledamöter i valberedningen  

http://www.suffra.se/
http://www.zetk.in/
mailto:malmo@vansterpartiet.se


 
Vänsterpartiet Malmö 
Nobelvägen 51, 21433 Malmö  
malmo@vansterpartiet.se 
www.vmalmo.se 

13.2 Ordinarie ledamöter  
13.3 Suppleanter  

§16. Anställningsvillkor och partiskatteregler 2022-2026  
Här ska, i enlighet med beslut, även motion A5 behandlas. 

§19. Allmänna motioner  

§20. Mötet avslutas 
 
Direkt efter att årsmötet avslutats startar medlemsmöte. 
 
Dagordning för medlemsmöte 
Samtliga medlemmar i V Malmö har rösträtt. Underlag publiceras på malmo.vansterpartiet.se 

§ 1 Mötet öppnas 

§2 Val av mötesfunktionärer 

§3 Beslut om mötesordning 

§4 Val av ombud och ersättare till V Skånes årskonferens 

§5 Val av ledamöter och suppleant till föreningen Vänsterns Hus 

§6 Val av ledamöter till Henry Lindbergs stiftelse 

§7 Val av ledamöter och suppleanter för Zetkin Foundation AB  

§8 Arbetsordning kommunfullmäktigegruppen 

§9 Kort rapport valutvärdering V Malmö 

§10 Mötet avslutas 

 


