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Inledning

Verksamhetsåret 2019-2020 inleddes med årskonferensen som
genomfördes i Ludvika den 10 mars. Totalt deltog 32 ombud från
distriktets olika partiföreningar. Ombud från partiföreningarna Orsa och
Vansbro saknades, allt som allt ett gott deltagande. Årskonferensen
avlöpte lugnt och det fanns heller inga motioner att ta ställning till.
Årskonferensens genomförande skedde i samverkan med Ludvikas
partiförening och särskilt då medlemmen Jonas Fürtig-Hjerpe som är väl
värd att omnämnas i årsberättelsen för hans engagemang under dagen.
Viktigt omnämnande bör även göras kring stora händelser under året,
då EU-parlamentsvalet genomfördes. Partiet som helhet gjorde en liten
uppgång i valresultat, men i Dalarna tappade vi stöd i jämförelse med
föregående val.
Verksamhetsåret har i övrigt varit väldigt händelselöst i övrigt, vilket
inte är ovanligt ett mellanvalsår. Distriktet har i huvudsak fokuserat på att
arbeta fram en långsiktig plan för kommande val 2022 och har i stor
utsträckning kunnat arbeta mer eller mindre störningsfritt.
Valrörelse 2019

Valrörelsen inför EU-parlamentet är en välkänt svår valrörelse, dels till
följd av ett lågt engagemang i EU-frågor rent allmänt i landet, men även
som en följd av Vänsterpartisters och vänsterväljares allmänt negativa
inställning till unionen som projekt. Inga särskilda medel fanns för att
från distriktshåll bedriva valrörelse. Vissa summor avsattes dock ändå till
detta ändamål, där distriktet stod för halva kostnaden av ett arrangemang
som anordnades av Faluns partiförening som gästades av nummer två av
partiets kandidater, Ana Rubin. Annonseringar i valrörelsen gjordes i
sociala medier, en del resor genomfördes också.
Distriktet har ingen komplett helhetsbild över hur valrörelsen i distriktet
bedrivits under 2019. Valet har ej har varit att betrakta som
huvudsakligen distriktets uppgift då det rör sig om ett nationellt val och
därmed varit partiets ansvar på riksnivå och för Dalarnas del, lokal nivå.
En förklaring till distriktets låga aktivitet har varit den ekonomiska
situationen som inneburit att prioritet har varit att bygga upp en så stark
valfond som möjligt inför kommande regionalt val 2022. I de direkta
direktiv distriktet fått från riksnivå har dock distriktet självklart agerat
utifrån de uppdragen. En faktor i distriktets ställningstagande i det här
grundar sig i beslutet på årskonferensen 2016 om att avskaffa den
distriktsgemensamma finansieringen, som då motiverades av löften om
att partiföreningar med större ekonomiska muskler på egen hand skulle ta
initiativ och stödja föreningar med sämre ekonomi. 2018 års beslut om
att införa solidarisk finansiering av verksamhet som är direkt kopplat till
kurser och konferenser var uttryckligen aldrig avsedd för att finansiera
valrörelser.

Distriktsstyrelsen har dock försökt att uppmuntra till aktivitet i
valrörelsen i så hög utsträckning som det varit möjligt utifrån de
premisser som är satta.
Politiskt

Distriktsstyrelsen har inte haft anledning att ingripa i den regionala
politiken utan har framförallt valt att överlåta åt regiongruppen att
utforma politiken utifrån den valplattform och de generella beslut som
råder inom partiet i övrigt. Distriktsstyrelsen har löpande under året tagit
emot rapporter från regiongruppen om dess fortsatta arbete. Till skillnad
från tidigare år har en större andel av distriktets ekonomiska medel
avsatts för regiongruppens arbete. Distriktsstyrelsen är på det hela taget
nöjd och hyser stort förtroende för regiongruppens arbete, utifrån de
givna premisserna att partiet inte längre sitter i majoritet.
Organisatoriskt

Medlemsutvecklingen har fortsatt i positiv utveckling under
verksamhetsåret, men med en svag nedgång under de senare månaderna
precis inför årskonferensen, med största sannolikhet beroende på att
medlemstillströmningen inte är lika hög ett mellanvalsår som under ett
valår. Utifrån de diskussioner som fördes under årskonferensen 2019 har
en halvårskonferens genomförts där ett 20-tal medlemmar från hela
distriktet närvarade. Deltagarna på konferensen konstaterade att det finns
skäl att se över distriktets finansiering för att på ett bättre sätt kunna
garantera ett distriktsgemensamt valrörelsearbete, samtidigt som
distriktet får en mer enhetlig roll.
Distriktet har idag inrättat sig i ett kontor i ABF:s lokaler i Falun.
Lokaliseringen medför många fördelar, bland annat att det finns nära
tillgång till ABF:s personal för samråd och framtida planering av
utbildningar.
Partiföreningar har i viss mån kunnat tillgodogöra sig viss
administrativ hjälp från distriktet.
Internfeminism

Det internfeminsitiska arbetet har inte till fullo uppfyllt de
målsättningar som fanns i början av verksamhetsåret. De två
kvinnoseparatistiska träffarna har inte genomförts. Distriktsstyrelsen
finner härmed anledning till självkritik och menar att det finns goda skäl
för den kommande styrelsen att ta krafttag i just det här området. Dock
har en internfeministisk konferens hållits i Säter den 1 juni.
Distriktsstyrelsen

Verksamhetsåret började med att hålla en tvådagars utbildning för den
nya styrelsen på Furudals bruk. Utbildningen bestod av två delar, dels att
förtydliga styrelseuppdraget samt att utifrån det uppdraget formulera en
aktivitetsplan. Ett konstaterande från utbildningen var att

verksamhetsåret är alltför kort att hinna genomföra några direkta
aktiviteter i dagens samhälle där lång framförhållning krävs för att
överhuvudtaget kunna genomföra någonting i dagens stressade samhälle.
Distriktsstyrelsen har antagit en ny arbetsordning där det tydligt
framgår hur distriktet löpande ska skötas, vilket har saknats tidigare. I
och med det har också ett verkställande utskott inrättats, bestående av
ordförande, vice ordförande och kassör.
Distriktets ombudsman har varit heltidsanställd under året, men i
praktiken arbetat på deltid till följd av politiska uppdrag i större
utsträckning.
Distriktsstyrelsens möten har huvudsakligen hållits i Falun på
distriktskansliet. De ledamöter som haft svårt att ta sig till mötena har
kunnat delta via digitala plattformar. Det finns god potential för
användning av digital mötesteknik även i framtiden, en viss
tillvänjningsperiod finns dock. Verkställande utskottets möten har skett
digitalt.
Val årskonferensen i Ludvika 2019
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Medlemsutveckling

Den 31 december 2018 var medlemsantalet 808 medlemmar. Den 1
januari 2020 var medlemsantalet 803 medlemmar. Det innebär en negativ
medlemsutveckling med totalt 5 medlemmar eller 0,6 %
Avslutning

Distriktsstyrelsen vill tacka alla medlemmar för det här året tillsammans.
Den sammantagna bilden är att vi har ett distrikt med goda
samarbetsmöjligheter, en enorm kämpaglöd och energisk vilja till att
skapa ett förändrat mer solidariskt samhälle. Vänsterpartiet inte bara gör
skillnad utan är skillnaden i den politiska verkligheten. Vi behövs, vi
finns och vi har blivit och kommer bli flera.
Tack för det här året!

