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Kallelse till Vänsterpartiet Höganäs medlemsmöte 

Datum: 2013-04-23 

Tid: 18.00-20.00 

Plats: ABF 

1 Mötet öppnas 

2 Val av sekreterare och justerare 

3 Godkännande av dagordning 

4 Anteckna närvarande 

5 Genomgång av enkäter från Samtal med väljarna 

 Föredragande: Erik Edwardson 

6 Förvalsprocessen, del II: diskussionsrunda. Se frågor på nästa sida. 

7 Övriga frågor 

8 Nästa möte 

9 Mötets avslutande 
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Förvalsprocessen, del II 

Nu drar snart förvalsprocessens andra fas igång. Den första bestod i den kampanj som hette ”Samtalet 

med väljarna” och som nu bör vara avslutad. Resultaten från den första fasen ska ligga till grund för 

den andra. 

I den andra fasen svarar partiföreningarna på frågor om hur partiledningen bör hantera politiska 

prioriteringar inför valet 2014. Vi frågar även om hur man ställer sig till olika former av 

regeringskoalitioner efter valet. 

Processen bör se ut ungefär som följer: 

1. Sammanställning av insamlad kunskap. Första steget är att gå igenom och sammanställa den 

information som ni fått in genom första fasen av processen. Om ni inte genomfört detta steg bör ni i 

mesta möjliga mån försöka införskaffa motsvarande kunskap på annat sätt. 

2. Diskussion i partiföreningen. Frågorna är ställda till hela partiföreningen, inte bara till ordföranden. 

Därför behöver ni antingen ha ett medlemsmöte eller ett styrelsemöte innan de besvaras. Enkätsvaren 

kommer att hanteras som en partiremiss av partiledningen. 

3. Fatta beslut. Besluta på möte om exakt hur svaren ska formuleras. Se till att det finns textförslag att 

ta ställning till. 

4. Partiordföranden fyller i enkäten. Det är ordförandens jobb att fylla i svaren i den elektroniska 

enkäten, men mötet kan besluta om annan ordning. 

Frågorna som ska besvaras är följande: 

1. Inför valet 2014 vilka tre frågor tror ni att väljarna tycker är viktigast? 

2. Inför valet 2014 vilka tre frågor tror ni är viktigast för Vänsterpartiet att synas i? 

3. Tror ni att det vore bra för Sverige om Vänsterpartiet deltog i en koalitionsregering med ett eller 

flera andra partier efter valet? 

4. Tror ni att det vore bra för Vänsterpartiet att delta i en koalitionsregering efter valet? 

5. Vilka andra partier borde Vänsterpartiet samarbeta med efter valet 2014? 


