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Vänsterpartiet Kronobergs valkonferens 
Rådmannen, Alvesta 
2018-03-03, kl. 14.55 
 
 

1. Valkonferensen öppnas 
I egenskap av distriktets ordförande öppnade Carin Högstedt mötet. 
 

2. Upprop 
Genomgicks närvaron kort (Bilaga 1). 
 

3. Val av mötespresidium 
Valdes Staffan Sandström till ordförande för mötet och Jonathan Wanér Hedberg 
valdes till mötessekreterare.  
 

4. Val av protokolljusterare och rösträknare 
Valdes Maria Garmer och Björn Kleinhenz till protokolljusterare och rösträknare.  
 

5. Frågan om kallelse skett enligt stadgarna 
Godkändes att kallelsen skett stadgeenligt. 
 

6. Fasställande av 
 

a) Lades till punkten valberedningens förslag under 6. c). I övrigt godkändes 
dagordningen. 

b) Årskonferensen beslutade att alla närvarande har yttranderätt i samtliga 
frågor. Gällande förslagsrätt och rösträtt följdes stadgarna. 

c) AnnaLisa Eneroth presenterade valberedningens förslag av riksdags- och 
regionlista. 
 
 

7. Nomineringar inför beslut om riksdags- och regionlistor avslutas 
 
Riksdagslistan diskuterades.  
 

- Carin Högstedt ansåg att riksdagslistan innehåller för många namn 
relativt presumtiva platser (förhoppningsvis en). Framfördes förslag 
att riksdagslistan skall bestå av 15 till 20 namn istället för 29. 
 

- Mikaela Gross, Uppvidinge, och Matthias Sjöberg, Uppvidinge, lät 
meddela att de önskar stryka sig från riksdagslistan. Björn Kleinhenz, 
Braås-Rottne, lät meddela att han på riksdagslistan kan byta plats med 
Patrik Nyquist, Lessebo. 

 
Regionlistan diskuterades. Valberedningen presenterade en reviderad och 
handskriven lista för regionen. 
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- Diskuterades om stadgar/policys vid utformandet av listor. Carin 

Högstedt påpekade att distriktsstyrelsen utformat vissa direktiv 
rörande bland annat kön, ålder, geografisk representation, men främst 
skall en lista vara hållbar. 

 
- Ordförande Staffan Sandström påpekade att alla yrkanden vilka avser 

förändringar av listornas konstellationer skall ske skriftligt.  
 

- Carin Högstedt nominerade Ann-Christin Eriksson till plats 20 på 
regionlistan. 

 

8. Inför valet 
 
Diskuterades kommande hushållsutskick under valåret. Hushållsutskicken kommer 
förmodligen ske via Svensk Direktreklam och inte Postnord. Beräknas kosta 65 TKR 
exklusive moms för hela distriktet. Staffan Sandström anser att distriktets ekonomi 
håller för massutskick av detta slag. 
 

Kl 15.35 - Mötet ajournerades. 
 
 

9. Beslut om riksdagslista 
 

- Mikaela Gross, Uppvidinge och Matthias Sjöberg, Uppvidinge ströks på 
egen begäran från riksdagslistan. 

 
- Ordförande Staffan Sandström gick igenom skriftliga yrkanden. 

 
- Valberedningens förslag på riksdagslista (Bilaga 2) ställdes via röstning 

mot Kerstin Wiréhns förslag på riksdagslista (Bilaga 3). 
 

- Beslut: Kerstin Wiréhns förslag godkändes via röstning. 
 

- Beslöts att kandidater på riksdagslistan skall representeras via 
kommun och inte bostadsort. 
 

10.   Beslut om regionlista 
 

- Utöver valberedningens förslag (Bilaga 4) på regionlista inkom 4 
yrkanden/alternativa listförslag: 
 
Fanny Battistuttas förslag på lista (Bilaga 5) 
Carin Högstedts förslag på lista (Bilaga 6) 
Kerstin Wiréhns förslag på lista (Bilaga 7) 
Kristina Brovalls förslag på lista (Bilaga 8) 
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Dessa olika yrkanden/listförslag diskuterades och begrundades. Efter 
att ordföranden ställt proposition på samtliga listförslag ställdes 
Kristina Brovalls förslag på lista mot Kerstin Wiréhns förslag på lista. 
Efter votering och rösträkning befanns Kerstin Wiréns förslag på lista 
vara valkonferensens beslut med 14 röster mot 11. 

 
- Beslöts även att kandidater på regionlistan skall representeras via 

kommun inte bostadsort. 
 

11.  Övrigt 

 
- Robert Armblad och Dalal Abdelgani presenterade förslag på 

palestinauttalande (Bilaga 9). Eva-Britt Svensson föreslog att ansvarig 
skall utses att skicka uttalanden till regering och media. 

 
- Beslöts att godkänna förslaget på palestinauttalande. 

 
- Robert Armblad utsågs förmedla afrin- och palestinauttalandet till 

regering, berörda ambassader, media, etc. 
 

- Carin Högstedt utsågs till ansvarig att författa ett pressmeddelande 
angående distrikts- och valkonferensen 2018. 
 

- Kort presentation av regionlistans toppkandidater. 
 
 

12. Valkonferensen avslutas 
Valkonferensen avslutades. I Egenskap av ordförande tackade Staffan Sandström för 
visat intresse. 
 
 
 
 
 
 
 

Staffan Sandström  Maria Garmer Björn Kleinhenz  

Ordförande  Protokolljusterare Protokolljusterare 

 

 

 

Jonathan Wanér Hedberg 

Mötessekreterare 


