
 
 

 

NATIONELL STUDIE- OCH UPPSTARTSHELG 

FÖR HBTQ-VÄNSTERN PÅ SYNINGE KURSGÅRD 
 

I samband med Vänsterpartiets kongress i Uppsala bildades nätverket HBTQ-Vänstern. 
Nätverket är under uppbyggnad och vi kommer under helgen 9-10 juni att diskutera partiets 
Hbt-politik på lokal, nationell och internationell nivå samt hur vi ska arbete och organisera 
nätverket framöver. Tanken är att vi ska samla Vänsterpartister från hela landet för att 
diskutera nätverkets uppbyggande och arbete i Vänsterpartiet.  
Vi hoppas att alla distrikt skickar minst en person. Alla distrikt är garanterade minst en plats, 
men ni får anmäla fler så fyller vi på till dess att det blir fullt. Sista anmälningsdag är den 1 
maj. Kostnaden per deltagare är 2800 kr och då ingår resa, boende och mat. 
Reseutjämning praktiseras  
Anmälan skickas till hbtq@vansterpartiet.se. Distrikten faktureras efter helgen. Meddela i 
din anmälan om istället någon annan instans ska faktureras. Anmälan är bindande men kan 
överlåtas på annan person. 
 
Har ni frågor som rör helgens innehåll etc. så skickas dessa till hbtq@vansterpartiet.se. 

 
Programmet för helgen finns på nästa sida. 

 
Välkomna! 
 
Länk till vår hemsida där ni kan läsa mer om nätverket. http://hbtq.vansterpartiet.se/  

Om Syninge kursgård: http://www.syningekonferens.se/  



 

Studie- och uppstarts helg med HBTQ-Vänstern 

Program 

Lördag 9 juni 

11:00  Bussen avgår från Cityterminalen i Stockholm 
12:00  Ankomst till Syninge kursgård och lunch 

13:15-14:00  Alla hälsas välkomna, programmet för helgen presenteras och vi
  presenterar oss för varandra. 

14:00-16:00  Ulrika Westerlund, ordförande för RFSL, talar om Aktuella hbt-
  frågor.  
16:00-17:30  Hans Linde, Vänsterpartiets talesperson i hbt-frågor, inleder om 
  Vänsterpartiets hbt-politik 

17:30-18:30  Malin Björk inleder om Hbt-politik i EU 
18:30  Middag 

 
Under kvällen blir det gemensamma aktiviteter, ostbricka och fritt umgänge. Det finns även 
möjlighet att basta. Vin och öl kommer att finnas att köpa på plats. 
 

Söndag 10 juni 

09:00-09:30  Hur ska HBTQ-Vänstern arbeta och hur ska vi organisera 
  oss? 
  Åsa Brunius och Tobias Johansson presenterar ledningsgruppens 
  förslag till nätverkets uppbyggnad, och gemensamma  
  mål, syften och normer.  

9:30-10:30  Gruppdiskussion kring nätverkets uppbyggnad och kommande 
  arbete utifrån den tidigare inledningen. 

10:30-11:30  Gemensam diskussion och beslut i storgrupp kring hur vi ska 
  arbeta vidare i nätverket 

11:30-12:00  Avslutning. Vi avslutar gemensamt med en runda om vad som är 
  på gång runt om i distrikten på hbt-fronten. 

12:00  Lunch och sedan återfärd kl. 13:00 till Cityterminalen 
 

Fikapauser och bensträckare kommer vi att ta när det behövs under de två kursdagarna 


