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Protokoll vid distriktsstyrelsemöte  15 augusti 2012 på partilokalen i Flen  Nr.17 

 

Närvarande:  

Patrik Renfors, Staffan Folke, Maud Ekman, Anita Salminen, Håkan Johansson, Alar Kuutmann 

 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

2. Formalia 

A. Mötessekretare.  

Maud Ekman utsågs till sekreterare. 

B. Justerare 

Tilljusterare utsågs Alar Kuutmann. 

 

3. Godkännande av dagordning 

Förslaget till dagordning godkändes 

 

4. Föregående protokoll 

Protokollet från 120619 godkändes och lades till handlingarna. 

 

5. Skrivelser 

A. Mail från Kaisa Komulainen Nilsson om aktivitet ang. motion om Vidarkliniken 

Kaisa har lämnat ett förslag om att DS ska arrangera ett seminarium med anledning av den 

till landstingsfullmäktige inlämnade motionen om Vidarkliniken. Mötet kom fram till att 

utrymme inte finns under hösten och föreslår att landstingsgruppen behandlar frågan om 

vilka aktiviteter som kan göras inför att motionen kommer upp i fullmäktige. I inlägg på 

facebook har senare framkommit att Vingåkersföreningen planerar att arrangera ett 

seminarium i ämnet, vilket DS anser vara ett bra initiativ. Vingåkersföreningen kan söka 

bidrag för detta ändamål från DS.  (Se nedan punkt 7 C). 

B. Fråga från Lotta Johnsson Fornarve om utländska gäster till partiet 

Lotta har genom Vänsterns Internationella Forum VIF fått ett önskemål om att vi i Sörmland 

tar emot en eller två gäster från Afrika eller Asien. VIF står förkostnaderna för besöket. DS är 

i princip positivt och ger Lotta i uppdrag att återkomma om i vilken omfattning och tidpunkt 

som besöken är möjliga och därefter får ombudsmannen undersöka vilka lokalföreningar 

som kan ta emot besök. 

 

6. Ekonomi. 

Skriftlig resultat- och balansrapport presenterades.  Ekonomin följer budget. Vi väntar 

kostnader för konferenserna 8 september och 6-7 oktober. Resultatet vid årets slut beräknas 

bli minst 100 000 kr till valfondering. Rapporten lades med godkännande till handlingarna. 

 

7. Uppdrag VU/DS 

A. Etisk placering av medel. 

De fyra stora bankerna har inte etiska placeringar och bedömds inte vara ett alternativ till vår 
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befintliga placering på OK. Uppgift om ränta hos SBAB återstår att hämta in.  Ränta vid 

telefon-bankerna är inte heller kollade, men placeringar där kan vara mer osäkra.  Kassören 

hämtar in resterande uppgifter. 

B. Redovisningsbyrå. 

Kostnad att anlita den kontaktade redovisningsbyrån är cirka 7 000 SEK/år, lite mer under ett 

valår för bokföring och bokslut. Beslutades att anlita den aktuella redovisningsbyrån och 

överlämna uppdraget vid årsskiftet 2012-2013. Kassören diskuterar med redovisningsbyrån 

om vem som lämpligen gör bokslut för 2012 och kostnad för detta om det blir byrån. 

Kassören fortsätter att ansvara för faktureringsunderlag och utbetalningar samt kontakter 

med redovisningsbyrån. 

C. Riktlinjer för ansökan om bidrag från lokalföreningarna. 

Ansökningar skickas till DS per brev eller mail med beskrivning av den planerade 

verksamheten.  Ansökan får inte gälla ordinarie löpande utgifter utan ska gå till projekt, 

kulturaktiviteter och utåtriktade aktiviteter. Beräknade kostnader ska finnas med i ansökan 

så att DS kan bedöma hur stort bidrag som är rimligt. Om en förening tillfälligt har 

ekonomiska bekymmer kan undantag göras för löpande utgifter som man annars inte skulle 

kunna betala, men det är verkligen undantag. Mötet beslutade att en förening kan söka 

bidrag från DS om max 10 000 SKR under ett normalår. För valår gäller särskilda regler.  

Samarbetsprojekt mellan lokalföreningar ä r det också möjligt att söka bidrag  till. För 

kvinnopolitiska projekt inom och utom partiet finns särskilda regler om hur man kan ansöka 

om medel ur vår kvinnofond. Ett dokument med förslag till regler för bidrag till 

lokalföreningar presenteras till nästa DS med innehållet i detta beslut. Sekreteraren för 

dagens möte skriver förslaget och meddelar dagens beslut till Kaisa Komulainen-Nilsson som 

efterfrågat regler. 

D. Tidning för Vänsterpartiet Sörmland 

Patrik har kontakt med Eva, en sympatisör från Nyköping som jobbar professionellt med 

layout. Patrik och Eva presenterar en mall för en 8-sidig tidning. Tidnigen ska i första hand 

spridas som en pdf-fil med e-post och finnas som länk på distriktets och lokalföreningarnas 

hemsidor. Tidningen ska också kunna kopieras upp och användas i partiets kampanjarbete.  

En redaktionsgrupp bestående av Patrik, Eva och Håkan Johansson bildas. Dessutom tillfrågas 

Kerstin Soläng om hon vill ingå i gruppen. Planen är till att börja med att ett nummer 

kommer ut nu i oktober och ett före 1 Maj 2013. Patrik kallar till redaktionsgruppens första 

möte onsdag 12 september i Nyköping/Oxelösund.  (Reservdatum 11 september.) 

E. Arbetsgrupper 

- Kollektivtrafik. Gruppen fortsätter sitt arbete. Maud har skrivit remissvar på länets 

kollektivtrafikplan utifrån vår debattartikel. Remissvaret är inskickat med underskrift av DS 

ordförande.  Kent och Maud deltar i möte om kollektivtrafik för V-Mälardalen söndag 19 aug 

i Stockholm. Maud deltar i SKL-möte för V om kollektivtrafikmyndigheter lördag 18 aug. på 

riksdagshuset. Kent Eriksson har erbjudit sig att besöka lokalföreningarna för att prata om 

Vänsterpartiets kollektivtrafikförslag, men han är föräldraledig under hösten och kan inte 

medverka på vardagar, enbart helger. 

- Miljö. I verksamhetsplanen för 2012 finns ett uppdrag att arbeta för att minska utsläpp från 

SSAB. En grupp behöver bildas och DS föreslår att Staffan och Ingela ingår från DS, dessutom 

Kaj och Joel utifrån deras miljöengagemang. Tony får i uppdrag att kontakta de föreslagna till 

arbetsgruppen och utse en sammankallande. Även övriga miljöfrågor behöver hanteras av 
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arbetsgruppen. Landstingsgruppen har förslag om rening av läkemedelsrester i avloppsvatten 

och föreslår att även Elinor Sundén kan tillfrågas om att ingå i arbetsgruppen. 

- Kultur på recept. Planerad kulturkväll i Nyköping i början av oktober.  Någon informerar om 

Kultur på recept inför behandlingen av motionen i landstingsfullmäktige och olika 

kulturinslag med aktivt deltagande planeras.  Alar Kuutmann är föreslagen att erbjudas jobb 

8 timmar per vecka som politisk sekreterare för landstingsgruppen. Om han utses håller han i 

så fall i detta arrangemang  i samarbete med Nyköpingsföreningen, ABF, eventuellt även  

Länsbildningsförbundet och NK-villans vänner. Alar deltar inte i behandlingen av detta 

ärende. 

- Kulturarrangemang i Eskilstuna  1 Maj 2013. Alar har accepterat att jobba med förslaget 

från Kaj att arrangera en antirasistisk kulturmanifestation i Eskilstuna i samarbete med V-

föreningarna i norra länsdelen. Däremot har föreningarna i  Nyköping och Oxelösund ett 

etablerat samarbete med LO-förbund, ABF och S och de har dessutom lång resa till 

Eskilstuna, så de deltar inte. En formell fråga behöver skickas ut till lokalföreningarna i 

Eskilstuna, Strängnäs, Flen, Katrineholm, Vingåker, Gnesta och Trosa om de är villiga att 

samarbeta om detta arrangemang.  De behöver då utse en representant var till den 

arbetsgrupp som behöver bildas. Intresserade förutom Alar (samordnare från DS) är redan 

Kaj (Flen) och Peter Hjukström (Strängnäs). Tony skickar ut den formella förfrågan från DS. 

 

8. Debattartiklar och mediastrategi 

Före sommaren beslutades att ge DS-ledamöter i uppdrag att skriva debattartiklar som 

publiceras under sommaren. Maud och Kent har skrivit en om kollektivtrafik som publicerades 

i alla länets tidningar  utom SN. Patrik har skrivit en artikel om vinster i välfärden som 

publicerades i EK som debattsvar. I Nyköpingsföreningen finns en mediastrategi som Håkan 

tar med till nästa DS-möte. Beslutades att vi ska utforma motsvarande mediastrategi för DS. 

 

9. Studier och konferens 

A. Introduktionsdagen för nya medlemmar förläggs till partilokalen i Eskilstuna den 8 

september.  Ombudsmannen har skickat ut inbjudan med svarsdatum 30 augusti.  Partiet 

bjuder på lunch och föreningarna står för resekostnader.  På fm presentation av deltagare och 

roller som Patrik håller i. Efter lunch talar Mats Einarsson om aktuella frågor i partiet och ger 

en bakgrund i historien. 

B. Presentation av kommande studiecirklar.  Vid introduktionsdagen ska de t finnas en 

inbjudan med anmälningslistor, en för södra och en för norra länsdelen. Cirklarna startar i 

oktober och omfattar fem tillfällen, ett per månad.  Förslag till startdatum 24 oktober i södra 

och 29 oktober i norra. Inledare behöver kontaktas innan datum fastslås. Patrik, Alar och 

Tony jobbar med detta i samarbete med ABF. Patrik försöker hitta datum för cirkel 1, 2 och 5 

(okt, nov, feb) och Tony för cirkel 3 och 4 (dec, jan). 

C. Planeringsdagarna på Syninge 6-7 oktober. Förslag på ämnen för kommande planering av 

innehåll under dagarna är mediastrategi och politiska dilemman. 

 

10. Hbtq-frågor 

Elias Catano från Eskilstuna som var med på Vänsterpartiets Hbtq-dagar på Syninge har 

erbjudit sig att besöka lokalföreningarna och informera om Hbtq-frågor vid medlemsmöten 
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eller andra aktiviteter. Ombudsmannen skickar ut ett erbjudande om detta till 

lokalföreningarna. 

 

11. Jonas Sjöstedt till Trosa 23/8 

Trosadagen inleds med att Jonas besöker ett vård- och omsorgsboende, Häradsgården i 

Vagnhärad. På kvällen möte i Societetshuset i Trosa. Kvällen inleds med soppa kl. 18, tal av 

Jonas kl. 19 och därefter musik.  DS bekostar lokalhyra och annons för arrangemanget samt 

bidrar med 2 000 kr för en musikgrupp på kvällen. Två artiklar i SN redan, affischer sitter 

uppe och annonser kommer. Patrik, Tony, Håkan och Staffan deltar från DS.  

  

12. Rapporter 

A. Lokalföreningar. Gnesta har ny ordförande, Lena Staaf. Det är fortfarande oklart om 

fördelnigen av politiska uppdrag inom lokalföreningen. Dialogen fortsätter och DS 

medverkar till en lösning av frågan. 

B. Landstinget. Maud deltog i V7-gruppens möte i Uppsala 14 augusti. Höstens första möte 

med landstingsgruppen blir 20 augusti i Eskilstuna då budgetarbetet inleds. Insamlingen 

till läkemedel för invånarna i Gaza inbringade 1 900 kr som Staffan har skickat in till Ship 

to Gaza. Medicinska hjälpmedel gick inte att få fram mer innan skeppets avresa än det 

som redan överlämnades i Nyköpings hamn .  Vi behöver ansöka längre tid i förväg inför 

nästa resa.  I övrigt se under andra punkter i protokollet. 

C. PS. Ingen rapport efter sommaruppehållet. 

 

13. Övriga frågor – Nästa möte 

Nästa DS-möte blir tisdag 18 september 18.00 i Flen, Partilokalen (Obs flyttat från 19 

september) Inga övriga frågor fanns att behandla.  

 

14. Avslutning 

Ordförande avslutade mötet. 

   

 

Vid protokollet:     

 

 

 

Maud Ekman  

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

Patrik Renfors    Alar  Kuutmann 

 


