Förslag till Verksamhetsplan för 2021 Vänsterpartiet Helsingborg
Arbetsgrupper
Våra arbetsgrupper har varit ett sätt för aktiva och medlemmar att engagera sig på basis av
sådant som de tycker är intressant.
Arbetet med partiföreningens grupper har varit ett arbete som har varierat från år till år. I en del
fall har det varit autonoma grupper som har haft ett naturligt ansvarsområde och skapat
fantastiskt verksamhet i partiföreningen, i andra fall har grupper med få deltagare runnit lite ur
sanden för deltagare har flyttat eller valt att engagera sig i andra forum. För att arbetet med och
i arbetsgrupper ska kunna fungera så bra som möjligt så behöver grupperna få tydligare
struktur, tydligare uppdrag och en koppling till medlemmar och styrelsen som samordnare för för
att vid behov kunna ge stöd till arbetet.
●
●

Att styrelsen ansvarar för att ta fram en struktur, innehåll och förväntningar till
partiföreningens olika arbetsgrupper.
Att styrelsen presenterar underlaget för medlemmarna och väljer sammankallande till
arbetsgrupper på ett medlemsmöte innan sommaren.

Tydliga och transparenta kommunikationsvägar internt och externt.
Vi har i den digitala tidsåldern ett antal olika sätt att kommunicera både internt och extern.Vi
använder i dagsläget olika chattar, mail, hemsidan, drivemappar och olika Facebook grupper för
information. En viktig del av vårt arbete är att strukturera upp våra kommunikationsvägar internt
samt ta se till att vi har en tydlig strategi för hur vi jobbar med sociala medier och vår
kommunikation utåt.
●
●
●

Att styrelsen under året kartlägger och strukturerar upp den interna kommunikationen
Att styrelsen under året kartlägger och strukturerar upp den externa kommunikationen
Att vi under året stärker och utbildar oss för att bli bättre på att nå ut via sociala medier
och andra kanaler.

Valet 2022
Vänsterpartiet Helsingborg har alla möjlighet att bli en starkare röst i kommunen. Vi har under
året som gått sett det i bland annat Öresundskraftsomröstningen, i väljarundersökningar och hur
vår politik syns och hörs mer i kommunen. Men för att kunna växa på valdagen så behöver vi
organisera en stark valrörelse.
Verksamhetsåret 2021 är året innan valåret och därför behöver under året en hel del
organisatoriska bitar komma på plats för att vi ska få en så stark och strukturerad valrörelse som
det ska vara lätt att vara engagerad i.

Hur ska valorganisationen se ut? Vilka beslut ska tas av valledningen, styrelsen och
medlemmarna? Ska vi anställa någon? Hur öppnar vi upp för engagemang av så många
medlemmar som möjligt?
●

●
●
●
●

under verksamhetsåret ska styrelsen ta beslut om valorganisationen där beslutsvägar
tydliggörs, det går lätt att som medlem engagera sig, och som stärker Vänsterpartiet
Helsingborgs arbete i valrörelsen.
Styrelsen ska under året undersöka om det finns möjlighet till anställning under
valrörelsen
Styrelsen ska göra en översyn över vad som behöver bytas ut och köpas in under valet
Styrelsen ska ta fram struktur för valledningens arbete
Styrelsen ska innan året är slut ta fram ett förslag till ett medlemsmöte på valledning.

Kommunpolitiska programmet
Kommungruppen är den drivande gruppen för att ta fram ett nytt kommunpolitiskt program för
Vänsterpartiet Helsingborg. Detta arbete behöver göras både i dialog med styrelsen, våra aktiva
och våra medlemmar för att få till en tydlig vänsterpolitik för Helsingborg.
●

Till årsmötet 2022 ska ett förslag till nytt kommunpolitiskt program tas fram.

Valberedningen
Valberedningen har under året ett mycket viktigt uppdrag. Att under året ta fram den lista som
kommer bli listan som vi går till val på i valet 2022. Listan ska lämnas in till Länsstyrelsen någon
gång i mars/april 2022 vilket gör att arbetet med att ta fram kandidater behöver göras under
2021.
●

Valberedningen ska under verksamhetsåret förbereda valet av lista inför valet 2022

Medlemmar
Kommunikation med våra medlemmar är viktigt för att öka engagemanget i partiföreningen. Vi
har under året fått många nya medlemmar och vi behöver alltid välkomna nya och hålla
kommunikation levande med våra tidigare medlemmar.
●

Styrelsen ska under året jobba med att stärka kommunikationen med medlemmarna
både med mål att få fler aktiva i partiföreningen, kommunpolitiken och valrörelsen genom
att bland annat utveckla arbetet med medlemsbrev i andan av en lokal medlemstidning
för att medlemmarna ska få en större insyn i vad som händer i partiföreningen och
kommunen.

Samarbeten
Året som varit har varit ett organisatoriskt tufft år. Vi har inte kunnat vara ute och träffa
organisationer i den omfattning vi önskar. Men i och med att vi alla har börjat vänja oss vid den

nya situationen så är samarbeten med andra organisationer såsom fackliga föreningar,
invandrarföreningar, miljörörelsen, ABF, och andra föreningar och organisationer en viktig väg
framåt för att stärka Vänsterpartiets politik
●

styrelsen ska aktivt under året höra av oss till organisationer för att hitta samarbeten
med fokus på frågor om arbetsrätt och marknadshyror

Ung Vänster
Styrelsen ska fortsätta utveckla arbetet med Ung Vänster som är en del i vår rörelse samtidigt
som Ung Vänster är en viktig del av valrörelsen för att nå förstagångsväljare.
●

Partiföreningen ska lämna stöd till Ung Vänster i form av ekonomiska bidrag samt föra
dialog om andra samarbeten.

Styrelsen som arbetsledare
Vi är inte en stor förening med massvis av anställda än. Det ser vi fram emot efter nästa val.
Men vi har en gruppledare på 60% och en massa aktiva medlemmar. För att partiföreningen ska
kunna utvecklas och växa så behöver kommunikationen öka mellan styrelsen som samordnare i
partiföreningen och våra aktiva för att tydligt kunna samla allt arbete som görs för
partiföreningen och vara ett stöd där det behövs.
●
●

Att styrelsen under året ska ta en aktiv roll som arbetsledare åt gruppledaren
Att styrelsen under året ska ta en aktiv roll i kommunikationen med våra aktiva samt
arbetsgrupper för att se hur vi kan stärka arbetet med partiföreningens olika delar

Medlemsmöten och studier
Vi behöver alltid bli bättre på att organisera oss och mycket under året har kommit att handla
om att stärka och förtydliga vår organisation. För att så många som möjligt ska tycka det är roligt
att engagera sig i vänsterpartiet behöver vi hitta en balans i olika aktiviteter och fortsätta
utveckla våra träffar.
●
●
●

Att styrelsen arbetar med att utveckla och lägga upp plan för medlemsmöten på
årsbasis.
Att styrelsen för en fortgående dialog med kommungruppen och gruppledaren om hur vi
kan hjälpas åt med organisering av kommungruppens möte
att styrelsen tar fram en utbildningsplan för Vänsterpartiet Helsingborg för att stärka
partiföreningen i arbetet med interndemokrati, socialism, feminism, antirasism och
miljöarbete både i stort men också med fokus på valrörelsen 2022.

Evenemang
Ett viktigt sätt att synas och komma ut med vår politik är att vara med, organisera och
uppmärksamma dagar och arrangemang. Nedan följer en lista med arrangemang vi ska

uppmärksamma. Styrelsen kan alltid besluta att lyfta och arrangera andra arrangemang efter
förutsättningarna.
8 mars – Internationella kvinnodagen
1 maj – arbetarrörelsens högtidsdag
22 juli – minnesdagen av Utöya
1 november - World Kobane Day
9 November – Novemberpogromen
29 november - Solidaritetsdag med Palestina

