Vänsterpartiet
Solna
Styrelsens verksamhetsberättelse
för verksamhetsåret 2019

Tack för förtroendet!
Styrelsen vill inleda denna verksamhetsberättelse med att tacka föreningen för förtroendet
under detta verksamhetsår. Tillsammans med V-staben i stadshuset och engagerade
medlemmar har vi jobbat för att sprida vänsterpolitiken i denna annars blågröna kommun,
vilket vi tycker att vi lyckats med.
Under året har vi växt från 235 medlemmar till dagens 243 medlemmar, en ökning som vi är
väldigt glada över då partiet i övrigt tappat medlemmar under året.
Vi tackar härmed för oss, och överlämnar denna verksamhetsberättelse som illustrerar vad
som åstadkommits under det gångna verksamhetsåret.
Med kamratliga hälsningar
Styrelsen 2019,
Daniel Pérez Wenger (ordförande från maj), Leif Åsbrink López, Malin Claesson (från
maj), Anette Meliane, Björn Bränngård (från oktober), Linda Cigéhn, Susanne Svärd
(från maj), Alicia Porcar Lahoz (lämnade styrelsen i september) och Erik Järvelä
(ordförande mars – maj, lämnade styrelsen i augusti)

Medlemsmöten
Medlemsmötena under året har i regel hållits i partilokalen, men några möten har även
hållits i Stadshuset och i Folkets hus i Solna.

Datum

Tema

Beskrivning

10 april

Ideologi och EU-val

Hanna Cederin kom och talade i
partilokalen om Vänsterpartiets ideologi
och hur vi kunde kampanja på bästa sätt.

27 april

EU-valskola

Gemensam valskola med V Sundbyberg,
Jens Holm kom och berättade allt om
EUs uppbyggnad och Europas partier.

9 maj

Föreläsning med Deniz
Butros

Öppen föreläsning med Deniz Butros,
hon talade om klimatfrågor inom EU inför
EU-valet. Vi valde också ny
föreningsordförande.

11 juni

Utvärdering av EU-valet

Vi valde nämndemän samt utvärderade
valarbetet.

24 september

Omställningsplanen

Samuel Skånberg kom och berättade för
oss om hur Storstockholms
omställningsplan ser ut.

16 oktober

Webbsänt tal

Vi samlades för att se det webbsända
talet med Ulla och Jonas som handlade
om budgeten och vår roll som
oppositionsparti.

23 oktober

Internfeminism, Budget
och vänsterpizza

Vi diskuterade vår kommunala
skuggbudget, lanserade nyheten
vänsterpizza som härefter återkom en
gång i månaden samt fick föredrag om
internfeminism av Roya Asadzade från
Sundbybergsföreningen.

21 november

Turkiets invasion i
Syrien/Kurdistan

Daniel Riazat kom och berättade om det
aktuella ämnet Turkiets invasion av norra
Syrien.

17 december

Julavslutning

Vi samlades för att julfika och lyssna på
Karl-Bertil Jonssons julafton.

15 januari

Webbsänt tal med Jonas
och Hanna

Vi lyssnade på Jonas Sjöstedts och
Hanna Cederins webbsända tal i
stadshuset.

11 februari

Möte inför kongressen

Vi skrev under ett antal motioner till
kongressen samt nominerade Nooshi
Dadgostar till partiledare.

Sociala aktiviteter
På årsmötet 2019 fick styrelsen i uppdrag att anordna minst tre sociala aktiviteter under
verksamhetsåret, vilket man lyckats med bra. Den första av dessa var den kombinerade
valvakan och välkomstfesten i partilokalen den 26 maj. Under sena hösten lanserades
Vänsterpizza, en kväll i månaden där medlemmar kan komma till partilokalen och äta
vegetarisk pizza och prata politik eller annat. Fram till årsmötet 2020 har fem sådana träffar
anordnats. 2019s sista medlemsmöte bestod av julfika och högläsning, och anses även
detta därför vara en mer social aktivitet.

Utåtriktade aktiviteter
Under verksamhetsåret har en mängd utåtriktade aktiviteter genomförts. En upplistning och
kort sammanfattning av dessa återfinnes nedan.

Datum

Aktivitet

Beskrivning

5 april

Solna för klimatet - torgmöte i
Solna centrum.

Representanter från Ung Vänster,
Ende Gelände och Vänsterpartiet höll
tal om klimatkrisen i Solna centrum.

1 maj

Arbetarrörelsens dag

Vi hade gemensam frukost i
Sundbyberg och sedan avfärd mot
Medborgarplatsen där vi deltog i
Sveriges största förstamaj-tåg.

14 maj

Europas extremhöger och hotet
mot arbetarrörelsen, del 1

Jesper Wiklund från V Sundbyberg höll
föredrag om europaparlamentet och
extremhögern inom detta parlament.

21 maj

Europas extremhöger och hotet
mot arbetarrörelsen, del 2

Bilan Osman från Expo kom till oss
och höll föredrag om nationalismen.

EU-valrörelsen

Flygbladsutdelning och
Valstugearbete.

Inför valet bedrevs ett valarbete som
främst bestod i att bemanna valstugan
och delta i olika debatter. En stor
mängd flygblad delades ut och
affischer sattes upp.

31 augusti

Hagalundsdagen

Vi deltog som vanligt i
Hagalundsdagen, där vi bjöd på fika,
hade omröstning om tunnelbanans
byggande och lekar för barnen.

30 januari
2020

Filmvisning - Push

Filmen Push visades i Folkets hus i
Solna, i samarbete med ABF.

Kampanjer
Under verksamhetsåret har fyra kampanjer bedrivits. Den första kampanjen bedrevs under
våren 2019 och handlade om klimatet. Denna kampanjs stora aktivitet var torgmötet i Solna
centrum den 5e april, där bland andra Jens Holm och vår egna nuvarande ordförande Daniel
Perez Wenger höll tal. Vi bjöd även på fika och vegansk soppa, samt lottade ut ett
månadskort i kollektivtrafiken.
Den andra kampanjen under verksamhetsåret var EU-valet. Denna kampanj bedrevs som
ett traditionellt valarbete, med bemanning av valstuga, deltagande i debatter och utdelande
av flygblad.
Efter sommaren kom kampanj tre igång, denna gång om skola och fritids. Denna
högaktuella kampanj bedrevs främst i sociala medier, tidningar och genom
flygbladsutdelning, och fick mycket gensvar från allmänheten.
Den fjärde och sista kampanjen för verksamhetsåret handlade om budgetarbetet, och
bedrevs även denna i sociala medier men även i fullmäktige.

Övriga aktiviteter
Den första helgen i november, den 1-3 nov, begav sig några av Solnavänsterns medlemmar
med tåg mot Göteborg för att delta i årets Vänsterdagar. Sju medlemmar valdes på ett
medlemsmöte att få åka på Vänsterdagarna och få sin resa, boende och deltagande
finansierades av föreningen. Andra deltagande medlemmar finansierade sitt deltagande på
andra sätt.
Partiföreningens årliga konferens på Syninge kursgård går av stapeln helgen den 22-23
februari, något senare än vanligt på grund av konkurrerande bokningar av kursgården.
Ämnen som kommer att behandlas är Palestinakonflikten, vårdsituationen i Stockholm och
social hållbarhet.

Jämförelse med verksamhetsplanen
2019
Partiföreningens verksamhetsplan för 2019 är väldigt omfattande, vilket är bra. En
partiförening bör vara aktiv, och styrelsen bör ha krav på sig att motsvara föreningens
engagemang med aktiviteter. Under detta verksamhetsår har man tyvärr inte kunnat uppfylla
verksamhetsplanens alla mål, detta beror delvis på styrelsens privata förutsättningar, dels på
en upplevd svårighet att engagera medlemmarna till deltagande.

En uppgift som styrelsen medvetet har prioriterat bort är målet om mentorskap. Detta beror
på att styrelsen inte ser syftet med detta mål och inte heller vet vad årsmötet förväntar sig för
resultat av detta. Därför föreslås i verksamhetsplanen för 2020 att denna punkt tas bort.
Exempel på andra uppgifter som inte hunnits med är att ringa till samtliga medlemmar under
året, att erbjuda olika studiecirklar samt fotografering av samtliga förtroendevalda.
Styrelsen tar också med sig att en mer kontinuerlig genomgång av verksamhetsplanen
behöver göras under verksamhetsåret för att säkerställa att man inte missat något som kan
annars kunnat genomföras.

Samverkan med omvärlden
Partiföreningen är sedan tidigare medlem i ett antal föreningar, nämligen Ett levande
Hagalund, Palestinagrupperna i Sverige, ABF Norra Stockholm och Haga Brunnsvikens
vänner. Under året har föreningen även blivit medlem i Solna hembygdsförening.
Under året har även ett antal solidariska bidrag gått ut från föreningen. Mottagarna av dessa
är Ung Vänsters insamling till Rojava, Stöd till hamnarbetarnas strejk i Göteborg,
Fristadsfonden och World Hazara Council i Sverige.

Bortgångar
Tyvärr har vår trogna medlem Barbro Björk gått bort under året.
Vi vill hedra och tacka Barbro för hennes arbete i sin vardag och för partiet.
Till Barbros familj och nära vill vi beklaga förlusten.
Vila i frid

