
Distriktsstyrelsemöte 4/10-11        Nr 8 

 

Närvarande: Kaisa Komulainen-Nilsson, Staffan Folke, Maud Ekman, Mats Tillenius från 

punkt 5c, Ingela Wahlstam, Lotta Back från punkt 8 

Adjungerad: Lotta Jonsson-Fornarve 

Anmält förhinder:, Lotten Båvik, Kent Eriksson, Patrik Renfors 

 

1. Mötets öppnande 

 Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

2. Godkännande av dagordningen 

 Dagordningen godkändes med ändringen att övriga frågor kommer sist. 

 

3. Val av mötessekreterare 

 Till mötessekreterare utsågs Staffan Folke 

 

4. Godkännande av DS protokoll från 11 09 06 

 Protokollet godkändes och las till handlingarna. 

 

5. Partikongressen 2012 

 a. Distriktets nomineringskonferens 11 10 02, utvärdering, uppföljning 

 Alla ansåg att konferensen var bra med bra diskussioner av paneldeltagarna. För framtiden 

 bör vi affischera mer på staden och att hålla längre lunchpauser. 

 b. Val av kongressombud/Brev från Lasse Nilsson/Redovisning angående val av ombud från 

 valberedningen. 

 DS har tagit del av brevet. Valberedningen har kommunicerat med Lasse Nilsson. Lasse 

 Nilsson ska delges protokollsutdrag av denna punkt. Ärendet las till handlingarna. DS anser 

 att valberedningsinstruktionerna inte var avsedda för val av kongressombud. 

 c. Poströstning av kongressombud 

 Utskicket är klart. Röstningen ska vara inskickat senast den 27/10. 

 d. Motioner från nomineringskonferensen 

 DS beslöt bifalla de tre motionerna från mötet. 

 e. Nomineringar från konferensen 

 DS beslöt nominera Jonas Sjöstedt som nummer ett till posten som partiledare och  Ulla 

 Andersson som nummer två. 

 DS beslöt nominera följande personer 

 Partistyrelsen: Ulla Andersson, Lotta Jonsson-Fornarve, Hans Linde, Rosanna Dinamarca. 

 Jonas Sjöstedt, Mats Einarsson. 

 Programkommissionen: Mats Einarsson 

 Revisionen: Staffan Folke 

 f. Övriga frågor inför partikongressen 

 Inga övriga frågor fanns. 

6. Varför Masslinjen 

 I verksamhetsplanen finns krav på digitalisering. Masslinjen ska ges ut minst 8 ggr/år. 

 Långtgående planer finns på utskick per mail. För de medlemmar som inte har tillgång till 

 dator ska pappersutgåva skickas. Detta sparar arbete och porto. Ombudsmannen arbetar med 

 frågan. 

7. Utveckling av distriktets hemsida 

 a. Distriktskalendarium 

 Har införts 

 b. Sammanslagning av distriktets och landstingsgruppens hemsidor 

 Har ännu inte genomförts men länkar finns. 



 

 c. V-bloggare på hemsidan 

 Ett flertal finns redan som länkar. 

 d. Medlemssida 

 Kommer att införas med krav på inloggning. 

 e. Diskussionsforum 

 Kräver någon som håller koll på vad som skrivs. 

 f. Besöksstatistik 

 Fler och fler besöker distriktets hemsida. Glädjande. 

 

8. DS yttrande angående regionfrågan 

 Tony förbereder ett pressmeddelande.  

 

9. Arbetsgruppen för kollektivtrafik/Kent 

 Kollektivtrafikseminariet hålls i Flen på Biblioteket den 3/12 mellan 10- 16 

 Huvudtalarna är klara och till den avslutande paneldiskussionen är vissa namn klara. 

 

10. Arbetsgruppen för äldreomsorg/Staffan 

 Hittills har bara ett fåtal anmält sitt intresse att delta. Som det ser ut kommer det att bli en 

 grupp  i Eskilstuna och en i Nyköping. 

 

11. Politikerutbildning 

 Patrik har tillsammans med en anställd på ABF tagit fram ett program för fem träffar. Det 

 mest praktiska är att förlägga utbildningen så att norra länsdelen har en och södra en. Start 

 kommer att ske efter nyår. 

 

12. Stöd och hjälp till en lokalavdelning 

 Vingåkersföreningen vill ha hjälp med hemsidan, IT frågor och medlemsregistret. 

 Ombudsmannen åker dit. 

 

13. Politikerpensioner 

 En skrivelse från Lasse Nilsson om pensionerna genomgicks. Två mallar kan användas av 

 lokalföreningarna i de fall detta behövs. DS beslutade att detta blir en fråga som måste 

 behandlas av arvodeskommittén. 

 

14. Mediabevakning/Tony 

 Frågan bordlades 

 

15. Bidragsansökan från MOA 

 Beslöts att Staffan kontaktar MOA 

 

16. ABF/halvårsmöte 

 DS beslöt att Mats Tillenius representerar distriktet. 

 

17. Bilder från Västsahara 

 Lotta visade bilder och berättade från sitt besök där i våras efter mötets avslutande. 

 

18. Rapporter 

 a. PS/Lotta 

 Inget att rapportera eftersom inget PS ägt rum sedan senast. 

 b. Landstinget/Maud 

 Maud bifogade en skriftlig rapport  



 c. Kvinnopolitiskt arbete/Lotten 

 Rapporten bordlades 

 d. ABF/Patrik 

 Rapporten bordlades 

 e. Fackligt arbete/Mats och Ingela 

 Båda åker på facklig konferens den 22/10. Även Patrik deltar. 

 f. Solidaritetsarbete/Maud och Ingela 

 Maud och Ingela åker på den internationella konferensen den 15-16/10+ 

 g. Miljöarbete/Staffan 

 Ingenting särskilt i distriktet. Bevakning av miljöfrågor på nationell nivå sker genom 

 nätverket som styrs av Peter Ekelund. Den 26/11 deltar vi i miljöseminariet som Eskilstuna 

 och Strängnäs arrangerar i stadshuset, E-tuna. 

 h. Medlemmar/Tony 

 Frågan bordlades 

i. Ekonomi 

 Läget ser ljust ut. Budget kan med stor sannolikhet hållas. 

 j. Övriga rapporter 

 Inga övriga rapporter fanns 

 

19. Inkomna handlingar/Inbjudan till kvinnopolitisk rikskonferens 

 DS beslöt att skicka Lotten Båvik och Anita (från Gnestaföreningen) till konferensen. Kaisa 

 mailar till Lotten. 

 Brev från Trosaradikalerna. Ordföranden och ombudsmannen besöker dem för vidare 

 diskussion. 

 Hackare har tagit sig in på vår hemsida. IT avdelningen polisanmäler händelsen. 

 

20. Övriga frågor 

 Kaisa Komulainen-Nilsson meddelade att hon avgår som ordförande med omedelbar verkan 

 på grund av personliga skäl. 

 

21. Nästa styrelsemöte 

 Nästa styrelsemöte äger rum onsdagen den 2 november klockan 18.00 på 

 distriktsexpeditionen. 

 

22. Mötets avslutande 

 Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

 

Staffan Folke      Kaisa Komulainen-Nilsson 

Sekreterare      Ordförande  

 

 

 

 

 


