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Närvarande: Patrik Renfors, Mats Tillenius, Staffan Folke, Maud Ekman, Lotta Back, Ingela 

Wahlstam 

1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnad. 

 

2. Formalia 

a. Mötessekreterare 

Tony Rosendahl utsågs till mötessekreterare. 

 

3. Dagordning 

Dagordningen godkändes 

 

4. Föregående protokoll 

Föregående protokoll justerades. 

 

5. Regionfrågan 

Maud Ekman och Tony Rosendahl rapporterade om de senaste turerna i regionfrågan. 

Landstinget går inte vidare med en ansökan om att bilda region med Västmanland och 

Örebro. Beslutet beror dels på remissvaren från kommunerna där bland annat Nyköping har 

sagt nej till Örebro och att Folkpartiet och Miljöpartiet i landstinget  har backat i frågan, 

varför S i landstingsstyrelsen inte skulle kunna få majoritet för en ansökan Endast V och C 

stödde förslaget till ansökan om regionbildning med Örebro och Västmanland. 

Staffan Folke meddelade att Vänsterpartiet i Nyköping inte står bakom distriktets 

ställningstagande i regionfrågan. 

Diskussion kring regionfrågan. 

 

6. Trosaradikalerna 

Patrik Renfors besöker Trosaradikalernas medlemsmöte 29/1 för diskussioner kring 

samarbete och eventuellt medlemskap i Vänsterpartiet. 

 

7. DÅK-förberedelser 

Pga problem med lokalbokning beslutar DS att förlägga DÅK till den 25/3 istället för den 

24/3. Plats: Åsa Folkhögskola. Ombudsmannen kontaktar lokalföreningarna om ändringen. 

 

DS önskemål om besök från PS till DÅK. Ombudsmannen sköter kontakten med partiet 

centralt om detta. Förslag: Jonas Sjöstedt, Ulla Andersson, Josefin Brink, Mia Sydow-Mölleby, 

Rossana Dinamarca, Hans Linde. 

 

Förslaget till verksamhetsberättelse gicks igenom och diskuterades.  

 

Patrik Renfors arbetar med ett förslag till verksamhetsplan. 

 

Ordförande och ombudsmannen kommer att träffas för att arbeta med dokumenten. 



8. Rapporter 

a. Ekonomi 

Staffan Folke redovisade det ekonomiska läget och rapporten lades till handlingarna. 

b. Kongressen 

Patrik, Tony och Staffan rapporterade från kongressen. 

c. Landstingsrapport. 

Maud Ekman rapporterade från landstingsgruppen. Den skriftliga rapporten lades till 

handlingarna. 

d. Äldreomsorgskampanjen. 

Vecka 6  kommer riksdagledamöterna att vara ute i distrikten för att prata om 

äldreomsorgskampanjen. Kort varsel som vanligt. Ombudsmannen undersöker vad som 

skulle kunna anordnas först och främst i Eskilstuna. 

e. Studier 

Den 13 februari  startar en ny omgång av vänsterns introduktionskurs på distans genom 

Kvarnby Folkhögskola. Information om kursen har gått ut till föreningarna. Diskussion kring 

distriktets studieplanering. 

 

9. Övrigt 

Inga övriga frågor 

 

10. Avslut. 

Ordförande tackade för visad intresse och förklarade mötet för avslutad. 
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