
Protokoll Distriktsstyrelsemöte 29/2-12   NR.13-2012 

Närvarande: Patrik Renfors, Maud Ekman, Mats Tillenius, Lotta Back. 

Adjungerad: Lotta Fornarve, Tony Rosendahl 

1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnad. 

 

2. Formalia 

Sekreterare 

Tony Rosendahl utsågs till mötessekreterare 

Dagordning 

Dagordningen godkändes med tillägget Vingåker på punkt nio och Rådslag om regional 

tågtrafik under punkt tio. 

 

3. Föregående protokoll 

Föregående protokoll justerades. 

 

4. Amazon-Jonas Sjöstedt 

DS beslutade att finansiera en annons inför Jonas Sjöstedts besök i Flen den 12/3. Kostnad 

10 095SEK inklusive moms. Annonsering sker i Eskilstuna Kuriren, Katrineholms Kuriren samt 

Folket. 

 

5. Personalpolitik 

DS godkände justering av ombudsmannens tjänstgöringsgrad till 80% samt tillhörande 

justering av lönen. Detta gör att ombudsmannens arbetstid stämmer överens med vad som 

är reglerat enligt kollektivavtalet. 

 

6. Studier 

Den nya styrelsen får fortsätta arbetet med studier. 

 

7. Motionsbehandling 

Det har inkommit en motion till DÅK som handlar om samarbetet med Vidarkliniken där 

motionären vill att distriktet skall arbeta för att avveckla landstingets samarbete med 

kliniken. Efter diskussion beslutade DS att inte yttra sig utan lämna frågan öppen för 

diskussion och beslut till årskonferensen. 

 

8. DÅK-förberedelser 

Förslaget till verksamhetsberättelsen gicks igenom och godkändes med de ändringar som 

diskuterades. 

Förslaget till verksamhetsplanen gicks igenom och godkändes med de ändringar som 

diskuterades. 

Förslaget till budget godkändes. 

Kaj Johansson har tackat ja till att sitta som mötesordförande. 

Lillemor Johansson kommer att tillfrågas att sitta som mötessekreterare. 

Hans Linde från PS och utrikespolitisk talesperson för Vänsterpartiet besöker årskonferensen. 



Trosaradikalerna kommer att inbjudas som gäster till årskonferensen. 

 

9. Trosa/Vagnhärad/Vingåker 

Patrik Renfors rapporterade från sitt besök i Trosa på Trosaradikalernas medlemsmöte. 

Trosaradikalerna har tagit ett principbeslut om att bli medlemmar i Vänsterpartiet och 

upplösa Trosaradikalerna. Distriktet tillsammans med partiet centralt och Trosaradikalerna 

kommer överens om formerna för övergången som sker inför valet 2014. 

 

Tony Rosendahl och Patrik Renfors rapporterade från sitt besök på Vingåkers årsmöte. 

Föreningen har fått nya medlemmar och vill gärna ha hjälp från distriktet med studier.  

 

10. Rapporter 

a. PS och Landstinget 

Lotta Fornarve rapporterade från PS. PS utsåg Ulla Andersson och Josefin Brink till förste 

respektive andre vice-ordföranden. Aron Etzler utsågs till partisekreterare. 

Nya organisationen. Parti och riksdagskanslierna har slagits ihop. Irja Linderoth blir 

kanslichef. 

Äldreomsorgskampanjen fortsätter fram till almedalsveckan. 

 

Maud Ekman rapporterade från Landstinget. Lasse Nilsson slutar som politisk sekreterare 

den 1 Juni då han går i pension. Man kommer nu att annonsera efter en ersättare. 

 

b. Ekonomisk rapport 

Den ekonomiska rapporten gicks igenom och lades till handlingarna. 

 

c. Ansvarsområden 

Den nya styrelsen fördelar ansvarsområden efter DÅK. 

 

d. Rådslag om regional tågtrafik. 

Det mesta är klart inför rådslaget den 17/3. DS beslutade att annonsera inför rådslaget. 

Kostnad 5 384SEK+moms. Ombudsmannen ordnar. Ett antal broschyrer kommer att tryckas 

upp till rådslaget. Lokal och broschyrer belastar landstingsgruppens konto. 

 

11. Övrigt 

Inga övriga frågor. 

 

12. Mötets avslutande 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutad. 

 

 

Vid protokollet    Justerare 

 

 

Tony Rosendahl    Patrik Renfors 

Ombudsman    Distriktsordförande 


