
Distriktstyrelsemöte 1/11-11    Nr. 9 

Närvarande: Patrik Renfors, Ingela Wahlstam, Mats Tillenius, Maud Ekman, Staffan Folke, Kent 

Eriksson. 

Anmält förhinder: Lotta Back, Lotten Båvik, Lotta Fornarve 

Adjungerad: Tony Rosendahl (Distriktsombudsman) 

1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnad. 

 

2. Formalia 

Dagordningen godkändes med följande tillägg: 

Ny punkt 10. Miljökonferens 

Ny punkt 11. Kollektivtrafik konferens 

Följande punkters nummerordning justeras därefter. 

Maud Ekman anmälde två övriga frågor. 

Ekonomisk kurs 

EU-konferens 

 

3. Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna 

 

4. Konstituering 

Patrik Renfors i egenskap av vice-ordförande träder in som distriktsordförande och ersätter 

avgångne ordförande Kaisa Komulainen-Nilsson. 

Diskussion kring frågan om vice-ordförande och VU. 

Frågan bordläggs till nästa DS. 

 

5. Regionfrågan 

Patrik rapporterade från vänsterpartiets regionmöte i Örebro med V-representanter från 

Östergötland, Västmanland och Örebro. Patrik och Tony rapporterade från 

partidiskussionerna i Eskilstuna den 31/11 som Socialdemokraterna inbjudit till. DS antog 

skrivningen om regionindelning baserad på de remissvar som kommit in från 

lokalföreningarna och landstingsgruppen. (Biläggs)Ombudsmannen skriver ett underlag till 

pressmeddelande med Patrik Renfors och Maud Ekman som kontaktpersoner.  

 

6. Mälardalsrådet 

Maud rapporterade från Mälardalsrådet. 

Oppositionen får 3 platser i kollektivtrafiksutskottet och det finns då möjlighet att V får en av 

platserna. 

DS Beslut: Om V får en av oppositionsplatserna i kollektivtrafiksutskottet nomineras Kent 

Eriksson. Om V inte får en av platserna är DS beredd att gå in och finansiera platsen. 

 

7. Studier. 

Patrik rapporterade från ABF. En styrelseutvecklingskurs samt studieorganisatörskurs är på 

gång i länet. 



DS föreslår att förslaget till politiska studier skrivs in i verksamhetsplaneringen. Södra delen 

av distriktet genomför studier nu under hösten och fö norra delen planeras studier in till 

våren. 

 

8. Ansökan av bidrag från kvinnojouren MOA 

En ansökan om bidrag på 10 000sek har inkommit från kvinnojouren MOA i Eskilstuna. 

(Biläggs). Distriktsstyrelsen beslutar att avslå ansökan med motiveringen att projektet inte är 

tillräckligt tydligt  och ligger inte inom de riktlinjer som finns för att bevilja bidrag. 

Ombudsmannen får i uppdrag att skriva ett svar till MOA. 

 

9. Kopiatorn 

DS beslutar att införskaffa en ny kopiator efter offert från ATEA. Driftskostnaderna för 

kopiering kommer därmed att nästan halveras. Ombudsmannen ordnar det praktiska. 

 

10. Klimatkonferens. 

DS beslutar att betala en tredjedel av kostnaderna för klimatkonferensen i Eskilstuna den 

26/11. Om kostnaderna överstiger 30 000sek betalar distriktet 10 000sek. 

 

11. Kollektivtrafik konferens. 

3/12 klockan tio hålls distriktets kollektivtrafiks konferens på biblioteket i Flen.  Konferensen 

är att betrakta som ett rådslag och diskussionsforum kring arbetsgruppens idéer och förslag 

som kommer att skickas på remiss ut i distriktet. 

Ekonomi. 5 000 sek plus andra kostnader för föreläsaren Kent Verme. 

Maud kontaktar ABF om samarrangemang. 

 

12. Gnesta-lokal/Trosa-Vagnhärad. 

En förfrågan om möjlighet att ansöka bidrag för lokal har kommit från föreningen i Gnesta. 

Föreningen har möjlighet att ansöka om verksamhetsbidrag från distriktet. Ordförande och 

ombudsmannen besöker föreningens nästa styrelsemöte. Distriktsstyrelsen är positiv till 

Gnesta föreningens förfrågan. 

 

Kontakten med Trosa-radikalerna har resulterat i ett beslut om ett möte mellan distriktet och 

Trosa radikalerna. Ombudsmannen kontaktar Trosa radikalerna för datum för ett möte. 

 

Övrigt. Ombudsmannen kontaktar föreningen i Vingåker för ett möte med syfte att hjälpa 

föreningen med sin organisation. 

 

13. Rapporter. 

A. PS och landstinget 

Ingen rapport förelåg från PS. 

Skriftlig rapport från LG. Biläggs 

B. Ekonomi (Biläggs) 

Staffan Folke redovisade rapporten. 

Rapporten godkändes och lades till handlingarna. 

C. Kongressen 



Valberedningsordförande, Distriktsordförande och revisorer bestämmer tid för att räkna 

rösterna till valet av kongressombuden från Sörmland. Sista datum för anmälan av ombuden 

är 24/11. 

D. Ansvarsområden. 

Facklig-politisk: Patrik, Ingela och Mats deltog på den Facklig-politiska konferensen i Örebro. 

Internationella frågor-solidaritet: Maud och Ingela rapporterade från partiets internationella 

konferens. 

Miljö: Staffan berättade om en motion om en miljöbudget från vänsterpartiets sida som har 

gått igenom i fullmäktige i Karlstad, en moderatledd kommun! 

 

14. Övrigt. 

Maud rapporterade att partiet ordnar en kommunal-ekonomisk dag den 30 november i 

riksdagshuset. Mer information kommer senare. 

 

EU-konferensen i Eskilstuna. Datum: 13/11 (Söndag) Tid: 13:00-16:00 Plats: Partilokalen i 

Eskilstuna. Linn Rosborg och Lotten Båvik kommer att rapportera från partiets stora EU-

konferens i Göteborg. Eventuellt deltar även Lotta Fornarve, ersättare i PS och pratar om 

Vänsterpartiet och EU. Tid för frågeställningar och diskussioner. Ingen anmälan krävs. 

 

15. Mötets avslutande 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutad. 

 

 

 

 

Vid protokollet   Justerare 

 

 

 

Tony Rosendahl   Patrik Renfors 

Distriktsombudsman  Distriktsordförande 


