
Konstituerande Distriktsstyrelsemöte   7/4-11 

Närvarande: Kaisa Komulainen-Nilsson, Lotta Back, Mats Tillenius, Patrik Renfors, Ingela 

Wahlstam, Lotten Båvik, Staffan Folke. Adjungerad: Tony Rosendahl. Anmält förhinder: Kent 

Eriksson 

1. Mötets öppnande. 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnad. 

 

2. Val av sekreterare. 

Till mötessekreterare valdes Tony Rosendahl 

 

3. Uppföljning av DS-mötets protokoll från 110307. 

Inga synpunkter hade inkommit. Lades till handlingarna. 

 

4. Diskussion om DS:s uppdrag enligt Vänsterpartiets stadgar. 

DS uppdrag diskuterades med utgångspunkt ur partiets stadgar. Poängterades att det är 

viktigt att utveckla och leda det politiska och organisatoriska arbetet i distriktet. 

Diskussion om handlingar. De som har möjlighet skriver ut handlingarna inför DS. 

Ombudsmannen trycker upp extra kopior inför DS. 

 

5. Konstituering. 

A. Våra förväntningar på varandra i DS. 

Diskussion om förväntningar. Bl.a. Poängterades: 

Viktigt att kunna prata öppet, rakt och ärligt. Alla skall känna att de kan säga vad de tänker. 

Att öppet kunna ta upp sådant som inte fungerar. 

Rutiner för E-post. Viktigt att läsa sitt mejl med jämna mellanrum för att kunna snabbt och 

smidigt kommunicera. 

Viktigt att kunna förankra i föreningarna det som sägs och beslutas i DS. 

Genomföra det man åtar sig och våga tacka nej till uppdrag om man känner att man inte har 

tid. 

Arbeta för hela distriktet. 

Ok att tycka olika men vara tydlig. 

Fler i DS borde skriva inlägg i t.ex. Masslinjen. 

Få ut den kunskap och information man sitter på i DS till medlemmarna. 

 

B. Val av vice-ordförande. 

Efter en kortare diskussion kring uppdraget valdes Patrik Renfors till Vice-ordförande. 

 

C. Val av kassör. 

Till kassör valdes Staffan Folke 

Till firmatecknare valdes Kaisa Komulainen-Nilsson och Staffan Folke var för sig. 

Delegerad belopp att besluta om för Ordförande och kassör utan DS beslut fastställdes upp 

tom 5 000 kr. 

 

 



D. Val av studieansvarig. 

Till studieansvarig valdes Lotten Båvik. DS har dock fortfarande ett kollektivt ansvar för 

studieverksamheten. Lotten Båvik utsågs även till ombud till ABF:s årsmöte den 16/4. 

 

6. Distriktets ombudsman 

Ansvar och arbetsuppgifter. 

Bestämdes att skjuta upp till senare möte. 

 

7. Introduktionskurs för nya medlemmar i Vänsterpartiet. Start 17/4. 

Diskuterades vikten av uppföljning och att vidarebefordra kunskapen genom t.ex. att 

anordna studiecirkel i höst. Lokalföreningarna anmäler själva deltagare. 

 

8. Val/protokollutdrag från distriktsårskonferensen. 

Val av gruppledare: 

Valberedning, DS och landstingsgruppen föreslår efter samråd: 

Maud Ekman till ny gruppledare för landstingsgruppen. 

Viggo Hansen till Vice-gruppledare. 

Maud Ekman till regionförbundets styrelse. 

Kaisa Komulainen Nilsson som ordinarie till mälardalsrådet. 

Maud Ekman som ersättare till mälardalsrådet. 

Konstaterades också att: 

Inger Andersson, Flen, går upp som ordinarie ledamot i landstingsfullmäktige. 

Roja Mahmoudi , Eskilstuna, blir ersättare i landstingsfullmäktige. 

 

9. Uppföljning av distriktsårskonferensen 110319. 

DS beslutade att tillsätta arbetsgrupper enligt beslut från årskonferensen. 

Diskussion om hur man i framtiden behandlar förslag till uttalanden på årskonferensen. 

Bra att få in förslag till uttalanden i tid för att kunna bereda de i DS och skicka med övriga 

handlingar till ombuden. Kanske samma förfarande som med motioner. 

 

10. Arbetsgrupp för konferensen i maj/Uppdrag från distriktsårskonferensen 110309. 

Brev från föreningarna. 

Med anledning av den extra konferens som skall hållas i maj enligt beslutet på DÅK för att 

diskutera och ta ställning till partiledare, delat partiledarskap och partiledning har det 

kommit in ett antal brev med synpunkter från föreningarna i Flen, Gnesta, Katrineholm, 

Eskilstuna samt en enskild medlem i Strängnäs. (se bilagorna)DS har tagit del av innehållet i 

breven och noterat de synpunkter som inkommit. DS anser inte att det är möjligt att skjuta 

upp konferensen till i höst då detta skulle direkt strida mot det beslut som togs på 

distriktsårskonferensen.  

Extra konferensen kommer att vara öppen för alla medlemmar men endast ombuden har 

rösträtt. 

Datum för konferensen bestämdes till söndagen29/5 med start 9:30. 

Platsen bestäms senare men skall vara centralt i Sörmland. 

Ingen arbetsgrupp tillsätts utan DS och ombudsmannen ombesörjer det praktiska kring 

konferensen. 



Kallelse går ut till föreningarna. 

 

11. Arbetsgrupp för regionfråga/beslut om regionindelning januari 2012. 

Vänsterpartiet Västmanland har inbjudit till en konferens den 6/5 i Västerås för att diskutera 

regionfrågan. Från distriktet deltar Kaisa Komulainen-Nilsson, Tony Rosendahl, Staffan Folke, 

Lasse Nilsson, Kent Eriksson samt eventuellt någon från Eskilstuna. 

Ombudsmannen fick i uppdrag att skriva en rapport från konferensen. 

DS beslutade att tillsätta en arbetsgrupp med deltagare från samtliga föreningar i distriktet 

samt landstingsgruppen med ombudsmannen som sammankallande för att arbeta med 

regionfrågan. 

Ordförande fick i uppdrag att kontakta regeringens utredare i regionfrågan Mats Sjöstrand 

om ett eventuellt öppet möte om regionfrågan. 

 

12. Arbetsgrupp för kollektivtrafik. 

Skjuts upp till nästa möte 

 

13. Datum och tid för kommande DS-möten. 

Nästa möte bestämdes till 20/4 klockan 18 i Flen. Ordförande återkommer med förslag till 

datum för resten av året. 

 

14. Planering av genomförande av DS verksamhetsplan 2011-12. 

Skjuts upp till nästa DS. 

 

15. Ansökan om bidrag 5 000kr ur kvinnofonden/Riktlinjer för kvinnofonden. 

Staffan redovisade för de två konton som finns för kvinnopolitiskt arbete. Den ene har 

upprättats lokalt för DS bruk och den andre är i enlighet med ett PS beslut om fondering för 

kvinnopolitisktarbete. 

En ansökan har inkommit från fyra gymnasietjejer i Eskilstuna som i samverkan med 

kvinnojouren Moa och tjejjouren Meja arrangerar en ”Kulturkväll för kvinnofrid”. (Se bilaga) 

DS beslutade efter diskussion att bevilja bidrag för faktiska kostnader upp tom 5 000kr. 

Staffan Folke får i uppdrag att sköta kontakterna. 

 

16. Information från PS 

Skjuts upp till nästa DS. 

 

17. Arbetsgruppen för Sjukvårdskampanjen vecka 21. 

Ombudsmannen är sammankallande. Aktivitet i Eskilstuna 30/5 med Josefin Brink. Aktivitet i 

Flen med Liselott Olsson 24/5. Partiets Viceordförande Rossana Dinamarka kan eventuellt 

besöka distriktet 25/5. Ombudsmannen och landstingspolitiskesekreteraren ansvarar för 

planeringen. 

 

18. Rapport från landstingsgruppen. 

Lästes och lades till handlingarna. (Se bilaga) 

 



19. Masslinjen digitalt/Debattsida 

Skjuts upp till nästa DS 

 

20. Distriktskalendarium 

Skjuts upp till nästa DS 

 

21. Distriktsuppdragslista 

Skjuts upp till nästa DS 

 

22. Övriga frågor 

Lotten Båvik tog upp inbjudan till Feministiskt forum i Stockholm. 

Lotten Båvik åker. DS står för kostnaderna. 

Lotten Båvik tog upp frågan om bidrag för material som köps in för att fullfölja det 

kvinnopolitiska uppdraget. Beviljades av DS. 

 

 

 

 

Vid protokollet   Justerare 

 

 

 

Tony Rosendahl   Kaisa Komulainen-Nilsson 

Distriktsombudsman  Distriktsordförande 


