
Konstituerande Distriktsstyrelsemöte 3/4-12  NR:14-2012 

Närvarande: Maud Ekman, Staffan Folke, Anita Salminen, Patrik Renfors, Håkan Johansson, Anders 

Simme (from. Punkt 5.) 

Adjungerade:  Tony Rosendahl 

1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnad. 

 

2. Formalia 

A. Dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

B. Sekreterare 

Tony Rosendahl utsågs till mötessekreterare. 

 

3. Föregående protokoll 

Föregående protokoll justerades och lades till handlingarna. 

 

4. Konstituering 

A. Vice-ordförande 

Maud Ekman valdes till Vice-ordförande. 

 

B. Kassör 

Staffan Folke valdes till kassör. 

 

C. Firmatecknare 

Till firmatecknare var för sig valdes Patrik Renfors och Staffan Folke 

 

D. VU 

Till VU utsågs Patrik Renfors, Maud Ekman och Staffan Folke. 

 

E. Ansvarsområden 

Ansvarsområden delades upp enligt följande. 

Fackligpolitisk: Ingela Wahlstam 

Kvinnopolitisk: Anita Salminen 

Miljö-Infrastruktur: Staffan Folke 

Internationell-Integrations-solidaritets ansvarig: Vakant så länge. 

Studier: Patrik Renfors, Håkan Johansson 

 

5. Revideringar efter årskonferensen. 

A. Ekonomi 

DÅK beslutade att uppdra till den tillträdande distriktsstyrelsen att se över rutiner för 

hantering av ekonomin. 

Diskussion om att anlita en redovisningsbyrå/revisionsfirma. 

DS beslutade att ge VU i uppdrag att kontakta en redovisningsbyrå och återkomma till  DS 



med kostnadsförslag. 

 

B. Placering av kapital 

DÅK beslutade att uppdra till distriktsstyrelsen att diskutera frågan om var partiet ska placera 

sitt kapital med hänsyn till etik. 

Diskussion kring placering av kapital.  

DS beslutade ge VU i uppdrag att undersöka marknaden samt rådfråga partiet centralt. 

 

C. Verksamhetsplanen 

De ändringar och tillägg till verksamhetsplanen som DÅK beslutade om kommer att gås 

igenom och skrivas in i verksamhetsplanen. Ombudsmannen redigerar verksamhetsplanen 

med de beslutade ändringarna och tilläggen och presenterar på Distriktstyrelsens 

planeringsmöte under våren. 

 

D. Budget 

DÅK beslutade att bidraget till Ung vänster utökas till totalt 60 tkr. 

Budgeten justeras i enlighet med beslutet. 

 

E. Motion om att avveckla landstingets samarbete med Vidarkliniken. 

Maud rapporterade att landstingsgruppen har diskuterat motionsbeslutet och det kommer 

att mynna ut i att landstingsgruppen skriver en motion till landstingsfullmäktige. 

 

6. Planeringskonferens 

DS kommer preliminärt att ha en planeringskonferens 19-20 Maj. 

 

7. ABF.s 100-årsjubileum 

Jonas Sjöstedt blir huvudtalare på ABF.s 100-årsjubileum som hålls i Oxelösund på 

Koordinaten 28/4. Vänsterpartiet skall ha bokbord. VU och ombudsmannen organiserar det 

praktiska kring arrangemanget för Vänsterpartiets del. 

 

8. Ekonomi 

Staffan redovisade. Drygt 738 000sek i kassan. Rapporten lades till handlingarna. 

Diskussion kring partiskatten  och tionde. Mer information kommer att komma från partiet 

centralt om hanteringen. 

 

9. Ordförandeträffar/Gruppledarträffar. 

Ingenting planerat till våren men till hösten skall träffarna komma igång igen. 

 

10. Rapporter 

A. PS och landstinget 

Ingen rapport från PS. 

Maud Ekman rapporterade från landstinget. Kent Eriksson har möjlighet att komma ut till 

lokalföreningarna och berätta om Vänsterns förslag till regional tågtrafik –Ett tåg i timmen. 

En bättre sits ordnar en stor sammandragning av läget kring tågtrafiken den 9 maj i 

Stockholm. 



V7 gruppen skall träffa angränsande distrikt i April. 

Landstinget Sörmland har startat en kampanj med målsättning att bli Sveriges friskaste län år 

2022. Man har därför ordnat en rad öppna möten där sörmlänningarna kan träffa våra 

landstingspolitiker runtom i länet och framföra synpunkter. Vänsterns landstingsgrupp 

kommer att dela upp dessa möten mellan sig så att Vänsterpartiet är representerat på 

samtliga möten.  

Annonsering efter en ny politisk sekreterare kommer att ske då vår nuvarande sekreterare 

går i pension i juni. 

Landstingsgruppen har gjort studiebesök på Karsuddens sjukhus. Sjukhuset har ett behov av 

att bygga ut för att anpassa sig till ny lagstiftning annars finns risken för en nedläggning. 

 

Tony Rosendahl informerade om den skrivelse som kommit in från vår landstingspolitiske 

sekreterare Lasse Nillson. Det är en intervju i Dagens Samhälle med Mats Sjöstrand, 

regeringens utredare, som har i uppdrag att strama upp den statliga verksamheten på 

regionalnivå. Det finns förslag på en halvering av antalet länsstyrelser men att själva länen 

blir kvar.  

 

B. Lokalföreningar 

Anders Simme rapporterade från Gnestas årsmöte. Man planerar en kulturfest. 

Håkan Johansson rapporterade från Nyköping. Nytt arbetssätt med en starkare koppling 

mellan styrelse-kommungrupp-kommunalråd. 

 

11. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

 

Vid protokollet   Justerare 

 

 

Tony Rosendahl   Patrik Renfors 

Distriktsombudsman  Distriktsordförande 

 


