M1. Motion till Dalarnas distriktårskonferens 2020
Kommunalvänstern Dalarna är en branschförening i Vänsterpartiet Dalarna
För att vi ska kunna växa och bli större och kunna fånga upp de medlemmar som finns i de olika partiföreningarna i länet
behöver vi hjälp av alla partiföreningar. Att kunna samla de partimedlemmar som är medlemmar i fackförbundet
Kommunal är en viktig strategi för att partiet ska växa framöver. Vi vill värva nya medlemmar och då behöver vi både kunna
producera material och besöka Dalarnas partiföreningar för informationsmöten samt vara verksamma på torgmöten.
För att vi ska lyckas bedriva en verksamhet behöver vi ha en budget till ovan nämnda ändamål.
I dagsläget har enskilda partiföreningar och distriktet stått för våra kostnader.
Eftersom det finns Kommunalare i de flesta partiföreningar så föreslår vi att varje förening bidrar med en summa årligen så
vi kan fortsätta utforma vår verksamhet.
Vi föreslår att större partiföreningar betalar en liten större summa på 1000 kr och små föreningar 500 kr, per år.
Yrkande:
Att alla geografiska partiföreningar är med och bidrar till Kommunalvänstern Dalarnas fortsatta verksamhet med 1000 kr
eller 500 kr per år beroende på föreningens storlek.
Kommunalvänstern Dalarna
Vänsterpartiet Leksand

M2. Solidarisk finansiering av Valfond. 30%-linjen
Dalarnas distrikt har en historia av att ha ett system där partiföreningarna gemensamt bidragit till distriktets kassa och efter
det fått stöd från distriktet efter behov. De partiföreningar som haft större resurser har i vissa avseenden fått bidra med
mer än de faktiska kostnaderna för just deras del av den gemensamma kakan, samtidigt som partiföreningar där den
ekonomiska tilldelningen från kommunerna varit mindre kunnat dra nytta av partiets framgångar i andra delar av länet.
Inför det senaste valet 2018 var det sista gången som distriktet hade en gemensam kassa för valfond och en stor del av den
kassan bestod av medel från tidigare valrörelser som ej utnyttjats.
Distriktets avsatta medel för kommande valrörelser har minskat i utsträckning och som prognosen ser ut just nu kommer
distriktet inte kunna bidra med något stöd till partiföreningarna under valrörelsen 2022. Detta trots att distriktets
partiföreningar och distrikt tillsammans idag står starkare ekonomiskt än någonsin tidigare.
På Halvårskonferensen den 22 november 2019 formades riktlinjer för detta förslag och det rådde en enighet att vi är i
behov av en solidarisk finansiering av kommande valrörelse. Sedan tidigare DÅK-beslut betalar partiföreningarna 15 % av
sitt partistöd vilket finansierar partiföreningarnas deltagande på distriktets löpande verksamhet såsom utbildningar,
konferenser kongresser m.m.
Detta förslag innebär att partiföreningarna betalar in ytterligare 15 % utöver de 15 % som redan betalas idag, vilket innebär
en total på 30 %.
Med detta förslag skulle distriktets totala valfond innehålla ca 750 000 kr till 2022
Yrkande
Att distriktårskonferensen kompletterar tidigare fattat beslut med att partiföreingarna betalar in ytterligare 15% av sitt
partistöd till distriktet vilket totalt med tidigare beslut innebär 30%.
Vänsterpartiet Leksand

M3. Motion om partiskatt för Vänsterpartiet Dalarna
Stadgarna ger en möjlighet för distrikt och föreningar att ta ut en viss del av förtroendevaldas arvoden i partiskatt. I dom
flesta distrikt finns det bestämmelser om att en viss andel av arvodet ska betalas i partiskatt, men inte i Dalarna. Att betala

partiskatt innebär att förtroendevalda får betala en viss del av det arvode som de får till följd av sina uppdrag till distriktet,
det beräknas alltså inte på ersättning för förlorad inkomst eller ersättningar för resor. Arvodet är ett rent tillskott till dom
förtroendevaldas privata inkomster som dom får till följd av uppdrag som dom utför för partiets räkning. För att stärka
distriktets ekonomi inför kommande valrörelser är det därför bra om även förtroendevalda bidrar ekonomiskt till denna.
Därför tycker vi att distriktsårskonferensen ska besluta om att alla förtroendevalda i Dalarnas distrikt ska betala partiskatt.
Jag yrkar därför
Att partiskatt ska betalas av förtroendevalda för Vänsterpartiet i Dalarna med 10% på alla arvoden.
Att partiskatt för förtroendeuppdrag i Region Dalarna tillfaller distrikten
David Steen

