Kallelse till valkonferens 2022
Enligt stadgarnas §§ 54 och 136 ska kallelse till valkonferens skickas ut senast tre månader före dess
genomförande. Kallelsen beskriver vad som ska tas upp på valkonferensen samt information om
nomineringar och valkonferensombud. Till kallelsen bifogas följande bilagor som distriktsstyrelsen
beslutar om:
- Distriktsstyrelsens förslag till dagordning
- Distriktsstyrelsens beslut om ombudsfördelning
Därutöver bifogas även en nomineringsanmodan från valberedningen.
Enligt stadgarnas § 61 ska ombudsfördelning göras vid tidpunkten för valkonferensens inkallande.
Ombudsfördelningen är beräknad på antalet betalande medlemmar 2021-12-14. Som betalande medlem
räknas man om man betalat medlemsavgift antingen 2020 eller 2021 eller är avgiftsbefriad.

Till Vänsterpartiet Dalarnas partiföreningar och medlemmar

Kallelse till Vänsterpartiet Dalarnas årskonferens 2022
Vänsterpartiet Dalarnas årskonferens sammanträder i Ludvika 20 mars 2022.
1. Vad som ska behandlas på valkonferensen
I enlighet med stadgarnas §§ 136 och 139 reglerar valkonferens för att fastställa listor till riksdags- och
regionval.
§ 136. Kandidatlista för val till riksdagen skall upprättas för varje riksdagsvalkrets. Den fastställs av
särskild valkonferens, sammankallad på det sätt som stadgas för årskonferens (§§ 53–54, 56–64). Dock
kan distriktsstyrelseledamot väljas till ombud på sådan valkonferens.
2. Nomineringar
De val årskonferensen skall göra framgår av stadgarnas §§ 138 och 139. Nomineringar sker i enlighet
med stadgarnas §§ 69 och 70
§ 138. Fastställande av riksdagslista förbereds genom att enskilda medlemmar och partiföreningar ges
tillfälle att nominera kandidater. Förslag till riksdagslista utarbetas av särskild valberedning utsedd av
föregående distriktsårskonferens, eller av den valberedning som utsetts att bereda
distriktsårskonferensens val.
§ 139. Kandidatlistor för val till eller regionfullmäktige bereds och fastställs av valkonferens enligt
samma principer som för riksdagsval samt därutöver i den ordning som distriktsstyrelse eller
distriktsårskonferens beslutar.
Nomineringarna avslutas formellt först på konferensen, men för att ge valberedningen möjlighet att
bereda sitt förslag har denna fastställt ett sista datum för förhandsnomineringar. Det datumet passerade
den 1 december. Det är dock möjligt att fortsätta nominera genom att använda sig av formuläret för
nominering:
https://forms.gle/7BPr4zhhqRSCFgUe9
3. Ombudsfördelning, val av årskonferensombud
Partiföreningsmedlemskap regleras i §§ 25 och 25b. Ombudsfördelningen regleras i §§ 61 och 62 och
val av ombud i §§ 63, 64 och 136.

§ 25. Partiföreningen är partiets grundorganisation. Partiföreningen består av medlemmar inom
kommun, kommundel eller på arbetsplats. Partiförening kan även organisera medlemmar inom
gemensam bransch eller yrke eller med gemensam arbetsgivare. Ingen medlem kan tillhöra fler än en
geografiskt baserad partiförening.
§ 25b. Den som tillhör partiförening för medlemmar inom gemensam bransch eller yrke eller med
gemensam arbetsgivare kan även tillhöra en geografiskt baserad partiförening. Dubbelansluten
medlem kan bara kandidera och väljas till ombud på kongress, årskonferens eller motsvarande i en av

partiföreningarna. Rösträtt i sådant val kan av dubbelansluten medlem bara utövas i en av
partiföreningarna.
§ 61. Alla partiföreningar i distriktet har rätt att utse ombud till årskonferensen. Ombud fördelas
mellan partiföreningarna i proportion till medlemsantalet vid tidpunkten för årskonferensens
inkallande, dock tidigast fyra månader före dess genomförande. Partiföreningarna erhåller ett ombud
för varje påbörjat antal medlemmar, högst 40 och lägst 5. Det totala antalet ombud skall vara minst 20.
§ 62. Partiförening som är bildad efter senaste årsrapport erhåller ombud enligt medlemsantal vid
bildandet.
§ 63. Ombud väljs av partiförenings medlemsmöte eller årsmöte.
§ 64. Partiförening kan endast välja ombud bland sina egna medlemmar. Ledamot av distriktsstyrelse
kan ej väljas till ombud.
§ 136. Kandidatlista för val till riksdagen skall upprättas för varje riksdagsvalkrets. Den fastställs av
särskild valkonferens, sammankallad på det sätt som stadgas för årskonferens (§§ 53–54, 56–64). Dock
kan distriktsstyrelseledamot väljas till ombud på sådan valkonferens.
Distriktsstyrelsens beslut om ombudsfördelning bifogas denna kallelse i separat dokument och är
densamma som för årskonferensen.

Med kamratliga hälsningar
Vänsterpartiet Dalarna
Distriktsstyrelsen
Bilagor:
- Distriktsstyrelsens förslag till dagordning och mötesordning
- Distriktsstyrelsens beslut om ombudsfördelning

