
Distriktsstyrelsemöte 18/9-2012  Nr.18 

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

Simme. 

Adjungerad: Tony Rosendahl 

1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnad. 

2. Mötessekreterare och justerare 

Till mötessekreterare och justerare utsågs Tony Rosendahl respektive Håkan Johansson. 

3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes med tilläggen punkt 11 om arbetsgruppen för kollektivtrafik i mälardalen 

samt punkt 12 om skattehöjning. 

4. Föregående protokoll 

Föregående protokoll justerades och lades till handlingarna. 

5. Skrivelser 

Studiebesök på SSAB 

Studiebesök av riksdagsledamöter vecka 44 på SSAB i Oxelösund. Patrik Renfors deltar och ordnar. 

Partiöversyn 

Partiöversynen har kommit men Sörmlands svar var inte med. Ombudsmannen undersöker varför 

svaren inte kommit med. 

Konferens för regional samverkan 

En inbjudan har inkommit till en konferens om regional samverkan. Anordnare Jernhusen. 

Eventuellt åker Maud Ekman och Anita Salminen. Distriktet betalar resan. 

6. Ekonomi 

Staffan Folke rapporterade. Vi ligger på eller strax under budget. 

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.(Bilaga 1) 

7. Uppdrag VU/DS 

a. Revisionsbyrå/Etisk placering av medel 

DÅK beslutade 2012 att uppdra åt DS att undersöka möjligheten att byta placeringen av distriktets 

medel utifrån ett etiskt perspektiv. 

Efter att ha undersökt  alternativen fattar DS följande beslut: 

DS beslutar att byta från OK till SBAB. 

DS har tidigare fattat beslut om att anlita revisionsbyrå. 

B. Tidning V-Sörmland 

Redaktionsträff uppskjutet. 



8. Riktlinjer för ekonomiskt stöd. 

Maud Ekman redovisade förslag till riktlinjer för ekonomiskt stöd. 

DS beslutade att anta riktlinjerna.(Bilaga 2) 

9. Studier 

Planeringskonferens 6-7 oktober. Klart med Aron Etzler som föreläsare. 

Första studiecirkelträffarna är planerade till 24/10 i Nyköping och 29/10 i Eskilstuna. 

 

Media cirkeln. Fredrik Pettersson, redaktör på Folket, har möjlighet att ställa upp som föreläsare. 

Ordförande och ombudsmannen planerar vidare. 

10: Rapporter 

A. Lokalföreningar 

Nyköping. Nyköpings ordförande har avgått och lämnat partiet. Vice-ordförande träder in istället. 

 

Gneta: Patrik och Staffan åker till gnesta för fortsatt medling. Ombudsmannen har inte möjlighet att 

vaa med denna gång. 

PS. 

Ingen rapport förelåg. 

LG 

Skriftlig rapport. (Bilaga 3) 

Maud Ekman redovisade landstingsgruppens budgetförslag samt förslag till höjning av 

landstingsskatten med upp till 45 öre. 

Kaisa Komulainen-Nilsson har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i landstingsfullmäktige och 

Mälardalsrådet. Conny Jakobsson blir ordinarie ledamot. 

11. 

Arbetsgrupp kollektivtrafik i mälardalen. 

Gruppen består av en representant + ersättare från varje distrikt samt sammankallande Gunilla 

Roxby-Cromvall (Stockholms läns landsting) i egenskap av Vänsterpartirepresentant i En Bättre Sits 

och styrelsen för Mälardalsrådet. 

Arbetsgruppens uppgifter är att i första hand diksutera och föreslå vad Vänsterpartiet behöver 

framöver i samband med förverkligandet av den avsiktsförklaring som Mälab tagit fram för den 

storregionala tågtrafiken i Mälardalen/Östergötland samt diskutera och lägga förslag om hur vi ser på 

drift och ägande av den storregionala tågtrafiken och att även fungera som referensgrupp för arbetet 

inom En Bättre Sits. 

 

DS föreslår Kent Eriksson till arbetsgruppen 

12. Skattehöjning 

DS beslutar att bifalla landstingsgruppens förslag om en höjning av landstingsskatten i 

vänsterpartiets budgetförslag med upp till 45 öre. 



13. Arbetsmarknadskampanjen 

Jonas Sjöstedt besöker Eskilstuna 1 oktober och Strängnäs den 26 november som en del av partiets 

arbetsmarknadskampanj. 

14. Övrigt 

Anders Simme tog upp frågan om tider för träffen mellan DS och organisationsenheten den 22/10 i 

Nyköping. Alla detaljer inte klara än. 

 

Anders Simme tog upp frågan om åtaganden när föreningen hyr lokal. Styrelsen är ytterst ansvarig. 

Anders Simme tog upp frågan om sörmlandsvänsterns FB sida. Diskussion kring dess funktion. 

 

15.Mötets avslutande 

Ordförande tackade för visad intresse och förklarade mötet för avslutad. 

 

Vid protokollet  Justerare 

 

Tony Rosendahl  Patrik Renfors 

 

Justerare 

 

Håkan Johansson 

 

 


