
 

 

Protokoll DS-konferens 19-20 maj 2012  Nr.15 

Närvarande: 

Patrik Rehnfors, ordförande 

Staffan Folke, ord ledamot 

Maud Ekman, ord ledamot 

Alar Kuutmann, ord ledamot 

Anita Salminen, ord ledamot 

Anders Simme, tjg ersättare 

Kerstin Soläng, tjg ersättare 

Tony Rosendahl, ombudsman 

 

Vi börjar med att fylla i en enkät kring styrelsens arbetsformer och diskutera resultatet.  

 

1. Mötets öppnande. Ordförande öppnar mötet. 

 

2. Dagordningens godkännande. Maud Ekman föreslår att en punkt ”Skrivelser” införs 

som stående punkt 5, att en punkt  ”Ekonomi” införs som stående punkt 6 samt att en 

punkt ”Rapporter” införs som stående punkt 7. 

 

DS beslutar  

att uppdra till ombudsmannen att upprätta en stående dagordning i enlighet med 

Mauds förslag, samt att tillföra punkterna till konferensens dagordning  

 

3. Formalia. Till sekreterare väljs Kerstin Soläng. Till justerare väljs Anita Salminen.  

 

4. Föregående protokoll. Läggs till handlingarna. 

 

5. VU:s arbetsformer och delegation. Ordförande föreslår att VU får delegation att 

fatta beslut i ekonomiska frågor upp till ett belopp av 5 tkr, samt att VU ska 

sammanträda före varje styrelsemöte för att förbereda kommande möte.  

 

DS beslutar  

enligt ordförandes förslag. 

 

6. Skrivelser. Skrivelse har inkommit från Kaisa Komulainen-Nilsson och Lasse 

Nilsson, ang bl a att medlemmarna inte fått del av beslut som fattats på årsmötet tre 

veckor efter mötet. DS konstaterar dels att tre veckor inte är en orimligt lång tid för att 

färdigställa och justera ett årsmötesprotokoll, dels att medlemmarna blivit informerade 



om huvuddragen i de beslut som fattades på årsmötet via hemsidan dagen efter 

årsmötet. DS diskuterar hur medlemmar kan informeras från distriktsstyrelsen, t ex via 

hemsida och digitala utskick. 

 

DS beslutar  

att uppdra till ombudsmannen att svara paret Nilsson-Komulainen på de frågor som 

tas upp i skrivelsen  

att invänta det externa debattforum som kommer att skapas på partiets centrala 

hemsida 

att uppdra åt ombudsmannen att tala med IT-ansvarig om att upprätta en medlemssida 

där medlemmar via inlogg kommer åt t ex protokoll   

 

7. Ekonomi. Kassören föredrar aktuell ekonomisk redovisning, verksamheten följer 

budget. Ordförande föreslår under denna punkt att DS beslutar att betala maten vid 

trafikseminariet i Flen – 3 500 kr -, samt att kostnaden för föreläsning med Mikael 

Nyberg belastar landstingsgruppens utbildningskonto hos DS. 

 

DS beslutar 

enligt ordförandes förslag 

 

8. Ekonomi – stödfunktioner. Årsmötet beslutade att DS ska undersöka om det är 

möjligt att dra tillbaka sina ekonomiska medel från OK bank, av etiska skäl. Kassören 

har undersökt andra möjligheter till placering av ekonomiska medel. DS diskuterar 

frågan och kommer att återkomma till ärendet, när mer information inhämtats. 

 

DS diskuterar vidare hur en extern redovisningsbyrå kan engageras inför bokslut. 

Kassören får i uppdrag att undersöka kostnader för detta, samt inhämta övrig relevant 

information inför kommande beslut i frågan. 

 

DS beslutar 

att lägga kassörens rapport till handlingarna, samt att SBAB ska beaktas som 

alternativ för placering av ekonomiska medel  

 

9. Ekonomi – regler vid ansökningar. DS diskuterar hur man kan skapa regler/riktlinjer 

för rättvisa och tydlighet vid fördelning av sökta bidrag till lokalföreningar från 

distriktet.  

 

DS beslutar 

att VU, med stöd av ombudsmannen, gör ett förslag till riktlinjer som föreläggs DS för 

beslut vid nästa styrelsemöte 

 

10. Hemsida, tidning och informationsutbyte.  

Hemsida, se punkt 6. Önskemål finns om att någon form av medlemstidning ska ges ut 

i distriktet. Håkan Johansson tillfrågas om stöd för bl a layout. Problemet med att få in 

material till en tidning kan ev lösas genom att de som är anställda av partiet bidrar 



med text. En rimlig ambition kan vara att tidningen kommer ut 2 ggr/år, och att första 

numret sammanställs till september 2012. 

 

DS beslutar 

att VU tilsvidare utgör redaktionskommitté för ev tidning och att Håkan Johansson 

tillfrågas om deltagande i arbetet 

att kostnadsförslag begärs in från tryckeri ang tryckning av 8-sidig tidning 

 

11. Ordförande-, styrelse- och gruppledarkonferens. Ordförande föreslår att DS ordnar 

en konferens för samverkan mellan partiföreningar i distriktet.  

 

DS beslutar 

att i augusti/september ordna en konferens på Syninge för en representant för  resp 

partiförenings styrelse och gruppledare alt annan representant för resp KF-grupp i 

distriktet  

att VU ansvarar för planering av konferensen 

 

12. Partiföreningar och organisation. 

Eskilstuna – 17 nya medlemmar sedan kongressen. 

Flen – lyckat möte med Jonas Sjöstedt, flera nya medlemmar. 

Katrineholm – flera nya medlemmar, ska ordna ett seminarium kring boken 

”Jämlikhetsanden”. 

Nyköping – bra ny ordförande och vice ordförande. Har arrangerat studiecirkel 

tillsammans med Oxelösundsföreningen. 

Oxelösund – arbetar med bl a Kulturcafé. 

Trosa – Jonas Sjöstedt kommer att besöka Trosa i augusti. Troligen kommer 

Trosaradikalerna att återgå till (v) inför nästa val. 

Vingåker – konflikter mellan medlemmarna på väg att lösas. 

Strängnäs – ökad aktivitet, samarbete med Eskilstuna kring bl a miljöseminarium. 

Gnesta – växer kraftigt, men få aktiva medlemmar.  

 

13. Rapporter. 

Landstingsgruppen: 

Har haft en dag om ekonomi, kostnaden belastar DS. 

Politisk sekreterare, 27 sökande. 7 personer är intervjuade, varav 3 kvarstår som 

intressanta. 

Ordförande- och funktionärskonferens: 

Huvudtema – organisation och kommunikation. 

Profilfrågor i nästa val – inga vinster på välfärd, jobben, klimatfrågan. 

Ett kvinnonätverk har startat, Ida Gabrielsson ansvarig. 

Extra pengar kommer att tillföras distrikten inför valet. 

Ev regeringssamarbete – ska diskuteras ordentligt i partiet före ev beslut. Vi ska gå till 

val på egen politik. 

Förvalskampanj 2013. 

ABF – Jonas Sjöstedt 

ABF i Oxelösund fyller 100 år, Jonas Sjöstedt besökte jubileet. 1060 personer deltog. 



 

14. Introduktionskurs 

Introduktionsdag för nya medlemmar kring bl a distriktets roll och arbete planeras. 

Ombudsmannen har varit i kontakt med partisekreterare ang. ev deltagande.  

 

DS beslutar 

att lämna planeringen av kursen till VU i samarbete med ombudsmannen 

 

15. Studieplanering 2.0 

Diskussion: Vi behöver komma igång med utbildning i distriktet. Ombudsmannan har 

skissat på ”politikerskola” enligt Flensföreningens mönster och partiet centralt har ett 

utbildningsprogram som kan användas. Vi har möjlighet att få in externa utbildare, t 

ex via ABF.  

 

16. Upprättande av tidsplan 

En tidsplan behöver upprättas avseende uppdrag i verksamhetsplanen, centrala 

kampanjer och planerade studier. Vad gäller beslutet att DS ska genomföra en 

kampanj mot industrins koldioxidutsläpp bör detta kopplas samman med Jens Holms 

besök på SSAB senare under året. En grupp för behandling av miljöfrågor i DS bör 

utses så snart som möjligt. 

 

DS beslutar 

att lämna till VU att förbereda ett förslag till tidsplan för beslut vid nästa DS-möte 

 

17. Övriga frågor. Nästa möte i DS blir 19 juni kl. 18-21 i Flen. VU sammanträder 11 

juni kl.  

 

18. Mötets avslutande. Ordförande avslutar mötet. 

 

 

 

 

Kerstin Soläng, sekreterare   Patrik Rehnfors, ordförande 

 

Justeras: 

 

 

Anita Salminen 


