Vänsterpartiet Solna
solna@vansterpartiet.se

Till medlemmar i Vänsterpartiet Solna

7 mars 2020
Årsmöte Vänsterpartiet Solna

Nu är det dags för årsmöte i Vänsterpartiet Solna! Vårt allra viktigaste möte,
vårt högst beslutande organ, där vi gemensamt bestämmer om hur vår
verksamhet ska se ut under det kommande året och vilka som ska leda det
arbetet.
I EU-valet 2019 gick Vänsterpartiet framåt och vi ökade dubbelt så mycket i
Solna som i riket i stort. Men nu befinner vi oss i en mellanvalsperiod där det
gäller att stärka föreningen, engagera fler medlemmar samt rusta oss bättre inför
det som komma skall.
Vartenda medlemsmöte eller offentligt möte vi anordnar, vartenda flygblad vi
delar ut är viktigt, särskilt i en kommun som Solna som har blivit högerns
experimentverkstad där man försöker sänka skatten så mycket som möjligt och
göra sig av med fattiga människor. Även när det inte är val ska vi visa Solnas
invånare att vi i Vänsterpartiet har de bästa förslagen för att ändra riktning i
politiken, rusta upp välfärden och bygga ett rättvisare och klimatvänligt Solna.
Vänsterpartiet Solna ska vara en plats där alla som brinner för rättvisa och
jämlikhet kan göra sig hörda och tillsammans med andra vara med att påverka
partiföreningens inriktning.
Så nu är det dags, kom på årsmötet och diskutera, fråga, lyssna och tyck till! En
stark vänster har aldrig varit viktigare än nu! Träffa gamla och nya medlemmar
och känn kraften i det som blir när människor går ihop för att jobba för ett bättre
lokalsamhälle och en rättvisare värld.

Bästa hälsningar
Daniel Pérez Wenger
Ordförande Vänsterpartiet Solna

Information om årsmötet
Plats: Fullmäktigesalen stadshuset Solna C
Datum: 7 mars 2020
Tid: 14.00, fika serveras från 13.30

Middag: Efter mötet, ca kl. 18, bjuder föreningen på gemensam middag på

närliggande restaurang.
Anmälan: Ingen anmälan krävs men det är bra för oss att veta på ett ungefär

hur mycket material vi ska trycka upp, hur mycket fika vi ska köpa och hur
många som vill följa med på middagen. Om du planerar att komma, maila gärna
till: solna@vansterpartiet.se
Nominera: Det är nu du som medlem som har möjlighet att påverka vilka som

du tycker ska sitta i den nya styrelsen och andra uppdrag. De val som ska göras
är: styrelse, ordförande, revisorer. Skicka dina förslag senast fredagen den 29
februari till sammankallande i vår valberedning Gustav Olofsson:
gustav.olofsson@riksdagen.se
Vi ska även välja ny valberedning, vill du nominera någon till valberedning
skickar du nomineringen till: solna@vansterpartiet.se
Handlingar: Skickas ut med e-post senast den 22 februari. Kommer även att

finns på: solna.vansterpartiet.se/pa-gang/arsmote-2020/
Motionsstopp: Motioner på handlingarna skickas till solna@vansterpartiet.se

senast den 2 mars för att kunna hanteras av styrelsen inför årsmötet.

