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Närvarande: Patrik Renfors, Ingela Wahlstam, Staffan Folke, Maud Ekman, Kerstin Soläng, Anita 

Salminen, Anders Simme. 

Adjungerad: Tony Rosendahl 

1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnad. 

 

2. Formalia 

A. Justerare 

DS beslutade att utöver ordförande ha en justerare till framöver. Maud Ekman utsågs till 

justerare denna gång. 

B. Mötessekretare 

Till mötessekreterare utsågs Tony Rosendahl 

 

3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes 

 

4. Föregående protokoll 

Inga anmärkningar. Justerades och lades till handlingarna. 

 

5. Skrivelser 

A. Studieinbjudan från ABF 

En studieinbjudan från ABF har inkommit. Datum 9-10 september. Alar Kuutman tillfrågas 

om han kan delta. Ombudsmannen och Ordförande deltar också. 

B. Besök från organisationsenheten. 

Uje Brandelius och Martin Hedlund från organisationsenheten önskar träffa DS och en 

lokalförening vecka 43. DS beslutar att lägga träffen i Nyköping den 22/10 i samarbete med 

Nyköpingsföreningen. Ombudsmannen ombesörjer kontakterna med organisationsenheten. 

C. Skrivelse från Kaj Johansson 

Kaj Johansson har kommit in med ett förslag om att göra nästa Första Maj till en gemensam 

antirasistisk manifestation i distriktet med Eskilstuna som manifestations ort. Diskussion. 

DS är positivt inställt till förslaget. Svårt att få folk att åka från den södra delen av länet. 

Nyköping/Oxelösund har redan omfattande manifestationer i samarbete med andra 

organisationer på första maj. Eskisltuna har redan diskuterat samma sak och vill göra något 

positivt av nästa års Första maj manifestation. Går inte att ställa in i Oxelösund och Nyköping. 

DS föreslår att Eskilstuna tillsammans med Vingåker, Katrineholm, Flen och Strängnäs 

manifesterar tillsammans samt att det bildas en arbetsgrupp där Kaj Johansson ingår. 

Ordförande och ombudsmannen skriver ett svar till Kaj Johansson. 

D. Inbjudan från regionstyrelsen 

En inbjudan har inkommit från Regionstyrelsen om att delta på ett seminarium 14 september 

-Från gruva till hamn- som handlar om gruvindustrins betydelse för regionens utveckling. 

Patrik Renfors och Maud Ekman deltar. 



E. Inbjudan från Sörmlandsarkivet. 

En inbjudan om att delta på en resa till Riga för att besöka det lettiska riksarkivet har 

inkommit. Vänsterpartiet är medlem i Sörmlandsarkivet. Inget intresse från DS att delta. 

F. Partiskatten 

Muntlig rapport från Staffan Folke. I nuläget ser det ut som om två personer i distriktet 

kommer att beröras. Skriftlig information med regelverk kommer snart att skickas ut från 

partiet centralt. 

 

6. Ekonomi. 

Skriftlig rapport förelåg. Biläggs till handlingarna. 

DS beslutade att kassören får köpa en ny toner till sin skrivare. 

 

7. Uppdrag VU/DS 

A. Etisk placering av medel. 

Diskussion. 

Kassören har ännu inte hunnit prata med SBAB. 

DS beslutar att undersöka möjligheterna vidare och då främst SBAB. Kassören får i uppdrag 

att kontakta SBAB. 

B. Redovisningsbyrå. 

Kostnad att anlita en redovisningsbyrå cirka 7 000SEK/år, lite mer under ett valår. 

DS beslutar att kontakta fler redovisningsbyråer för prisuppgift innan man bestämmer sig 

med ambition att kunna anlita en byrå från årsskiftet. Diskussion. 

Beslut. DS kommer att fatta ett principbeslut i ärendet i Augusti. 

C. Riktlinjer för ansökan om bidrag från lokalföreningarna. 

Inte klart än. 

D. Ordförande och gruppledarkonferens på Syninge. 

DS beslutar att konferensen hålls 6-7 Oktober. Ombudsmannen skickar ut inbjudan till 

föreningarna. Konferensen riktar sig till gruppledare, ordföranden, kommunalråd, 

distriktsstyrelsen och anställda i distriktet. DS anser att det är av största vikt att 

kommunalråden deltar. Anmälan är bindande. De föreningar som inte kan skicka gruppledare 

eller ordföranden skall skicka ersättare med mandat att föra föreningarnas talan. 

 

8. Studier och konferens. 

Introduktionsdagen för nya medlemmar förläggs till Eskilstuna den 1/9. Ombudsmannen 

skickar ut inbjudan och håller kontakt med partiet centralt om föreläsare 

Diskussion kring studier. Partiets centrala satsning dröjer så distriktet fortskrider med sina 

planer för studier med fyra träffar uppdelade på media, retorik, politiska ställningstaganden 

och avslutning med studieresa.  

 

9. Mediastrategi+debattartikel. 

SCB:s partisympatiundersökning gav Vänsterpartiet i Sörmland 3.1%. Diskussion kring detta 

och politiska initiativ i distriktet. Mediastrategi diskussionen fortsätter på nästa DS i Augusti. 

Ordförande föreslår att vid varje DS får någon eller några ledamöter i uppdrag att skriva en 

debattartikel kring en aktuell politisk fråga. Maud Ekman har en debattartikel om tågtrafiken 

i Mälardalen på gång tillsammans med Kaj Johansson och Kent Eriksson. 



 

10. Ship to Gaza/ Kulturcafé 

Landstingsgruppen har i samband med att motionen om bistånd till Ship to Gaza 

behandlades i landstingsfullmäktige varit i kontakt med organisationen Ship to Gaza. Följden 

blev att skeppet Estelle kommer att angöra Nyköpings hamn 30 juni eller 1 juli. 

Vänsterpartiet Sörmland startar en insamling till läkemedel. Maud och Tony samarbetar om 

pressmeddelande och hemsidesinformation. Tony sätter in en annons i SN som får kosta max 

4 000 kr. Kaj bistår med utformningen av annonsen. Landstingsgruppen och 

Nyköpingsavdelningen ordnar det praktiska kring besöket i hamnen. 

Ett kulturcafé kommer att arrangeras i samarbete mellan DS, landstingsgruppen och 

Nyköpingsavdelningen i samband med att motionen om Kultur på recept blir aktuell. Arbetet 

påbörjas i augusti. 

 

11. Jonas Sjöstedt till Trosa 23/8 

Trosaradikalerna vill bli vänsterpartister igen. De kommer att fortsätta i fullmäktige som 

Trosaradikalerna mandatperioden ut. Att det bildas en ny lokalförenig kommer att 

uppmärkasammas i samband med ett möte med Jonas Sjöstedt 23 augusti. Förslag på lokal 

från Trosa är Societetshuset. Patrik och Tony besöker Trosa och diskuterar det praktiska med 

dem under juli. DS bekostar lokalhyra och annons för arrangemanget. 

 

12. Mötesplan för DS hösten 2012 

Ambitionen är att DS-mötena ska äga rum i olika kommuner under hösten. 

13 augusti 18.00 DS i Nyköping, ABF-huset 

18 september 18.00 DS i Flen, Partilokalen 

1 september 10.00-15.00 Introduktion för nya medlemmar i Eskilstuna, ABF-huset alt. 

Eskilstunas partilokal (senare ändrat till 8 september  p.g.a. partistyrelsemöte 1 september 

och svårt att få föreläsare den dagen) 

6-7 oktober Planeringshelg för ordförande, gruppledare, anställda och DS 31 oktober på 

Syninge kursgård 

22 oktober i Nyköping, Organisationsenheten önskar träffa en partiförening under dagen och 

DS på kvällen  

31 oktober 18.00 DS i Eskilstuna, partilokalen 

29 november 18.00 i Gnesta 

 

13. Rapporter 

a) Lokalföreningar:  Gnesta rapporterar att Micke Schirén har avsagt sig 

ordförandeuppdraget och alla andra uppdrag utom fullmäktige. Vid ett extra insatt 

medlemsmöte valdes Lena Staaf till ny ordförande.  Arbete pågår för att lösa övriga 

uppdrag. Rapporter från övriga förenigar bordlades p.g.a. tidsbrist. 

b) Landstinget /PS:  Elinor Sundén är anställd som ny påolitisk sekreterare från den 1 

september. För övrigt se ovan om Ship to Gaza/ Kulturcafé.  

 

14. Inga övriga frågor fanns att behandla 

 

15. Ordförande avslutade mötet. 



   

Vid protokollet:  

 

 

 

Tony Rosendahl punkt 1-9,   Maud Ekman punkt 10-15 

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

Patrik Renfors   Maud Ekman 

 

 


