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Verksamhetsplan för Vänsterpartiet Farsta 2015 

 

A) Inledning 
 

På medlemsmötet den 11 januari 2015 utarbetade medlemmarna tillsammans genom grupparbete i olika 

tematiska arbetsgrupper grunden för en verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015.  

 

Den avgående styrelsen föreslår därför årsmötet:  

 

att denna preliminära verksamhetsplan godkänns av årsmötet, 

att det uppdras till den nya styrelsen att fortlöpande under året efter beslut på medlems- och/eller 

styrelsemöten revidera samt uppdatera verksamhetsplanen och kalendariet utifrån befintligt 

medlemsintresse, 

att verksamhetsplanens aktiviteter ska finansieras inom och enligt den budget som fastställs av årsmötet 

2015. 

 

B) Våra politiska prioriteringar  
 

Partiföreningen kommer att följa upp de frågor som drivs som politiska profilfrågor i riksdags-, landstings- 

samt kommunalpolitiken. Dessa frågor är en grund för olika utåtriktade aktiviteter, såsom torgmöten, öppna 

möten och debattartiklar i lokala media. Partiföreningen kommer även på motsvarande sätt att ta upp och 

behandla de politiska frågor som lyfts fram och utvecklas på våra medlemsmöten och inom våra tre 

aktivistgrupper samt studiecirklar. 

 

C) Riks-, distrikts- samt lokala teman under året 
 

Även under 2015 kommer partiföreningen att agera som under valåret 2014. Det innebär i korthet att vi 

kommer lokalt att aktivt ta vara på de kampanjer som förekommer och boka torgmöten, öppna möten samt 

medlemsmöten med de av våra centrala och lokala företrädare som vill komma och delta vid våra lokala 

arrangemang. 

 

D) Aktiviteter 
 

Föreningen kommer under 2015 fortsätta att arbeta med olika typer av aktiviteter och arrangemang. Det 

som blir nytt för 2015 är att de olika aktivistgrupperna som formades efter valet 2014 kommer att vara 

verksamma under hela året. 

 

 Styrelse- och interna medlemsmöten 
 

Styrelsen ansvarar som tidigare för att det genomförs styrelsemöten, dessa kommer även i 

fortsättningen företrädesvis att vara öppna för de medlemmar som vill delta i behandlingen av mer 

formella frågor såsom skrivelser, cirkulär och ekonomiska beslut. De interna medlemsmötena 

kommer att arrangeras av styrelsen eller i samverkan med någon av våra aktivistgrupper samt 

studiecirklar. 

 

Styrelsen ansvarar även för att föreningens representanter i Representantskapet, Kommunala 

Gruppen (i Stadshuset) samt vid Distriktets årskonferens i förväg inhämtar partiföreningens syn på 

olika frågor samt att det sker en återrapportering från de olika sammankomsterna. 
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 Öppna möten 
 

Föreningen kommer under året genomföra öppna möten i de olika stadsdelarna där vi kan ordna 

gratis eller mycket billiga lokaler. Temat för de öppna mötena fastställs av styrelsen samt i 

samverkan med någon av våra aktivistgrupper samt studiecirklar.  

 

 Torgmöten – Röd lördag 
 

Torgmöten med eller utan talare samt flygbladsutdelning genomförs ungefär en gång månaden som 

Röd lördag. Vid behov arrangeras fler röda lördagar och/eller torgmöten/flygbladsutdelningar på 

andra veckodagar. 

 

 Lokal kommunal grupp 
 

Den lokala kommunala gruppen som startades 2012 fortsätter sin verksamhet med medlemsmöten 

kring olika aktuella nämndfrågor. 

. 

 Feminism / hbtq / antirasismgruppen 
 

Gruppen kommer att arrangera en röd lördag den 7 mars inför den Internationella kvinnodagen 8 

mars. Det pågår även planering inför Feministiskt Forum i ABF-huset den 9 maj samt Prideparaden 

den 1 augusti. Gruppen arbetar även med att undersöka förutsättningarna för att ordna filmkvällar 

med diskussioner, eventuellt i samverkan med Konsthall C i Hökarängen och/eller Moment teater i 

Gubbängen. 

 

Praktiskt solidaritetsarbete är ett annat tema som undersöks, exempelvis arbeta för EU-migranter 

eller nyanlända i vårt stadsdelsområde. På lite längre sikt vill vi försöka ta initiativ till ett större 

öppet arrangemang med temat ”Antirasism i Söderort” tillsammans med nätverk i området såsom 

ex. Linje 18, Konsthall C m.fl. 

 

Gruppen kommer via partiföreningens slutna facebook – grupp organisera samt informera inför 

torgmöten, medlemsmöten, gemensamt deltagande i manifestationer etc. Det pågår även planering 

av interna medlemsutbildningar med tema;  

- Vad innebär HBTQ- respektive CIS-begreppen och vad är V:s politik inom området.  

- Feminism och Internfeminism.  

- Hur bemöta SD-påståenden 

 

             I kalendariet nedan finns en del redan datumsatta aktiviteter införda 

 

 Klimat- och odlingsgruppen 
 

Gruppen kommer under 2015 att arbeta med Kolonilotten, Klimatfrågan samt Stadsodling (och 

påverka denna sista fråga genom stadsdelsnämnden). 

Under sommaren kommer vi kunna ha partiföreningens möten på kolonilotten, gärna en 

sommaravslutning där. 

 

Kolonilotten är ca 100 kvadratmeter stor, och ligger på Gubbängsfältet mellan Gubbängen och 

Hökarängen. Under 2015 kommer vi dels bygga upp en pergola, dels få igång odlingen. 

 

I kalendariet nedan finns en del redan datumsatta aktiviteter införda. 
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 Strategiska medlemsvärvningsgruppen 
 

Gruppen kommer under 2015 testa olika metoder att nå invånare inom vårt geografiska område. Det 

handlar i korthet om att prova hur ska vi göra och vad kan vi erbjuda för att aktivera och värva flera 

medlemmar? Samtidigt ska vi också generellt informera de vi möter på olika sätt om vår politik. 

Exempelvis;  
- dörrknackning en månad,  

- lokala kvartersmöten med dialog om aktuella frågor (ett fika/infobord i området), 

- röda lördagar med tydliga teman såsom, arbetslöshet, bostadsbrist, försörjningsstöd osv. 

- insändare i de två lokala tidningarna som sprids inom Farsta stadsdelsområde 

- korta apelmöten vid andra centra än Farsta C. 

- aktivt söka upp och besöka andra föreningar såsom invandrar- och pensionärsföreningar 

m.m. 

 

 Aktivistskola  
 

            Det behövs ett politiskt arbete utanför parlament och kommunala sammanträdesrum, därför bör vi   

            egen regi, alternativt tillsammans med våra grannföreningar eller i samverkan med  

            distriktet/stadshuset starta en ”aktivistskola”. Detta för att medlemmar ska få möjlighet till: 

- träning att prata på torgmöten 

- att kunna arrangera möten, interna och öppna 

- producera tydliga och läsbara flygblad 

- skriva insändare 

- använda twitter och andra sociala medier 

 

 Studiecirkel i Socialism 
 

Studiecirkeln i Socialism träffas en gång i månaden. Grundmaterialet är Socialistisk Debatt nr 204-

206 ”Att förstå för att förändra – socialistiska strategier för 2000-talet”. Studiecirkeln startade våren 

2014, gjorde uppehåll för valrörelser och fortsatte därefter. Nya deltagare är välkomna och har 

anslutit under cirkelns gång.  

 

Studiecirkeln kommer under verksamhetsåret på uppdrag av styrelsen arrangera öppna 

medlemsmöten med olika teman, exempelvis hur vi som parti ska förhålla oss till EU och det 

svenska medlemskapet. Studiecirkeln planerar även för ett panelsamtal med olika socialistiska 

organisationer för ett att gemensamt lyfta frågan om V kan utvecklas till parti som av samma typ 

som exempelvis grekiska Syriza och spansk Podemos. 

  

Politisk bokcirkel 
 

 Bokcirkeln startades på initiativ av Feminism / hbtq / antirasismgruppen och samlas regelbundet på 

caféet vid Farsta Bibliotek och läser samt diskuterar gemensamt olika böcker som anknyter till 

frågor om feminism, kön, sexualitet, hbtq, människovärde, slaveri, religion, ras, antirasism etc.. 

 
I kalendariet nedan finns en del redan datumsatta aktiviteter införda. 
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E)Planeringskalender - Kalendern är preliminär och kommer att uppdateras och 

kompletteras fortlöpande 

 
150208  

Klimat- och odlingsgruppen. Planering av 

kolonilotten, Sköndal, kl 11.00 

 

150211  

Bokcirkeln. Läser Egalias Döttar av Gerd 

Brantenberg, Caféet Farsta Bibliotek, kl 17.30 

 

150212  

Lokal kommunal grupp. Medlemsmöte om 

nämndarbete. Caféet Farsta Bibliotek, kl 18.00   

 

150215  

Årsmöte Vänsterpartiet Farsta, moment teater, 

Gubbängen, kl 14.00 

 

150307  

Klimat- och odlingsgruppen. Planering av 

kolonilotten. Sköndal, kl 11.00 

 

150307  

Feminism / hbtq / antirasismgruppen. 
Flygbladsutdelning inför 8:e mars, Farsta C  

 

150308  

Feminism / hbtq / antirasismgruppen. 
Internationella kvinnodagen 

 

140319  

Lokal kommunal grupp. Medlemsmöte om 

nämndarbete. Caféet Farsta Bibliotek, kl 18.00 

 

Mars (datum ej bestämt) 

Medlemsmöte inför Distriktets årskonferens: 

Gemensamma motioner samt val av ombud.   

 

150411  

Banderoll och plakattillverkning inför Första Maj, 

kl 12.00  

 

150419  

Klimat- och odlingsgruppen. Planering av pergola, 

Farsta, kl 11.00 

 

150501  

Första Maj, samling Medborgarplatsen kl 12.00 

 

150503  

Klimat- och odlingsgruppen. Byggande av pergola, 

kolonilotten Gubbängen, kl 11.00 

 

 

150509  

Feminism / hbtq / antirasismgruppen. Ev. 

deltagande i Feministiskt Forum, ABF-Huset 

Stockholm 

 

150513  

Lokal kommunal grupp. Medlemsmöte om 

nämndarbete. Caféet Farsta Bibliotek, kl 18.00  . 
 

Maj (andra halvan, datum ej bestämt) 

Medlemsmöte inför Distriktets årskonferens: 
gemensam genomgång av motioner samt DS svar 

 

150530 - 31  

Distriktets årskonferens 

 

150606 

Informationsbord vid Farsta Gård 

Farsta Föreningsråds föreningsdag 

 

150610  

Lokal kommunal grupp. Medlemsmöte om 

nämndarbete. Caféet Farsta Bibliotek, kl 18.00   
 

150614  

Klimat- och odlingsgruppen.  Öppet möte och 

vegansk grillning, tema stadsodling/gatsmart odling, 

ev. tillsammans med Hållbara Hökarängen, 

kolonilotten, Gubbängen, kl 14.00 

 

150801  

Feminism / hbtq / antirasismgruppen. Prideparaden 

i Stockholm, kl 13.00 

 

150819  

Klimat- och odlingsgruppen.  Öppet möte med 

inbjuden gäst från distriktets klimat- och miljögrupp. 

Plats: Kolonilotten, Gubbängen, kl 19.00 
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Budget för Vänsterpartiet Farsta 2015 

 

Budget 2015 

Egna tillgångar vid årets början 1 927, 74 

     

Intäkter     

Verksamhetsbidrag  19 000 

Medlemsavgifter  11 000 

   30 000 

     

Utgifter     

Avgift konto     1 000 

Hemsida     1 000 

Representation och medlemsavgift   2 000 

Omkostnader för aktiviteter   6 000* 

Valfond för kommande år  20 000 

   30 000 

 

*Aktivitetspengarna kommer att fördelas kvartalsvis efter ansökan från aktivistgrupperna, medlemscirklar och 

styrelsen. 

 

 

 


