
Distriktsstyrelsemöte 31/10-2012 på partilokalen i Eskilstuna   Nr.19 

Närvarande: Patrik Renfors, Maud Ekman, Ingela Wahlstam, Alar Kuutmann. 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnad. 

2. Mötessekreterare och justerare 

Till mötessekreterare och justerare utsågs Maud Ekman respektive Alar Kuutmann. 

3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes med tilläggen punkt 13 om ABF:s halvårskonferens, punkt 14 rapport 

Syningehelgen och punkt 15 rapport möte med partikansliet. 

4. Föregående protokoll 

Punkten bordlades. 

5. Skrivelser 

Flera skrivelser med bidragsansökningar från lokalföreningar har inkommit. Beslutades att vid beslut 

om bidrag ska respektive lokalförening alltid stå för en del av de totala kostnaderna för aktiviteterna. 

a) Lokalföreningen i Vingåker söker bidrag för tre utåtriktade aktiviteter om totalt 11 138 kr. 

Beslutades att ge bidrag för cirka hälften av kostnaderna, denna gång 6 075 kr vilket 

motsvarar annonskostnaderna. Summan betalas till Plusgiro 17 41 49-5. Se bilaga 1. 

b) Lokalföreningen i Oxelösund söker bidrag på 5 000 kr för ett kvinnopolitiskt kulturcafé med 

totala kostnaden 15 700 kr. Beslutades att bevilja ett bidrag på 5 000 kr. Summan tas från DS 

särskilda kvinnofond.  Se bilaga 2. 

c) Lokalföreningen i Eskilstuna söker bidrag om 4 235 kr som utgör halva annonskostnaden på 

8 473 kr för ett öppet möte med Jonas Sjöstedt. Beslutades att bevilja ett bidrag på 4 235 kr. 

Se bilaga 3. 

d) Lokalföreningen i Nyköping söker bidrag om 10 000 för omkostnader vid kulturcafé Klezmer 

på recept där föreningens totala kostnader är 16 000. Landstingsgruppen betalar dessutom 

14 000 kr för omkostnader för föreläsare och annonser.  Beslutades att bevilja föreningen i 

Nyköping ett bidrag om 10 000 kr. Se bilaga 4. 

 

6. Ekonomi 

Ekonomisk rapport hade sänts ut i förväg till DS. Rapporten godkändes och lades till handlingarna. Se 

bilaga 5. 

 

7. Uppdrag VU/DS 

a)  Revisionsbyrå/Etisk placering av medel 

Beslut fattades vid föregående möte om att byta från OK till SBAB för DS placering av medel. 

DS har tidigare fattat beslut om att anlita revisionsbyrå. Slutlig rapport kommer vid nästa möte. 

b) Tidning V-Sörmland 

Redaktionsträff hade inte kunna t äga rum.  Diskuterades möjligheten att de politiska sekreterarna i 

landstinget tillsammans gör ett nyhetsbrev från Vänsterpartiet Sörmland där det finns med nytt från 



landstinget, eventuellt intervju med Emil Carlsson som ny fackordförande på SSAB och något aktuellt 

och intressant från partidistriktet eller den politiska debatten (t ex om bostadssituationen för  unga 

utifrån Anna Berglunds brev till Reinfeldt). Vi sak lyfta fram de goda exemplen. 

8. Studier 

De planerade studierna i distriktet kommer inte att påbörjas denna termin då vi vill använda det 

studiematerial som tagits fram av partiet centralt. Mötet uppdrar åt ombudsmannen att göra en 

tidsplan på tre studietillfällen våren 2013 och tre på hösten 2013, dels i norra delen av länet och dels 

i södra delen. Innehållet planeras tillsammans med Alar Kuutmann och Håkan Johansson. Första 

tillfället bör som tidigare planerat handla om media.  

  

9. Rapporter 

a) Lokalföreningar 

Gnesta:  Anders  Simme har nu blivit ledamot i kommunstyrelsen.  Micke Schirén fortsätter i 

fullmäktige. 

Trosa: En debattartikel  planeras av Patrik tillsammans med lokalföreningen i Trosa 

Flen:  Inger Andersson är numera gruppledare i fullmäktige. 

Eskilstuna:  Styrelsen deltar i konferensen ”Ut ur dimman” i Fagersta 10-11 nov. 

Strängnsäs: Jonas Sjöstedt håller ett öppet möte i kommunhuset måndag 26 nov  

Vingåker: Arrangerar tre semionarier under hösten. 

Oxelösund: Kulturcafé ”Kvinnor i glädje och sorg” planeras lördag 24 nov. Startar en aktivistgrupp. 

Ordet AktiVISST  kan kanske vara användbart? Föreningen har beställt jackor som vi vill se nästa 

gång! Lotta Fornarve är på resa till Kenya med Vänsterns Internationella Forum.   

b) PS 

Ingen rapport förelåg. 

c) Lgr 

Har haft 2-dagars budget- och motionsfullmäktige. Landstingsskatten höjs med 60 öre. 13 av 

Vänsterpartiets förslag från föregående års budget återfinns i årets budget från majoriteten. 

Motionen om Kultur på recept fick bifall. Eva Olofsson, riksdagsledamot V, och imamen Abd al Haqq 

Kielan deltog på senaste gruppmötet inför att gruppen skulle ta ställning till frågan om manlig 

omskärelse. SD:s motion i frågan avslogs i fullmäktige. 

10. Arbetsmarknadskampanjen 

Lars Ohly besöker SSAB och diskuterar arbetsvillkor under den plenifria veckan. Vänsterpartisten Emil 

Carlsson har blivit ordförande för  Metall i Oxelösund. Debattartikel Lars Ohly – Patrik-Emil  planeras 

om arbetsrätten. 

 

11. Kulturcafé i Nyköping 

Landstingsgruppen och Nyköpingsföreningen gemensamt har genomfört ”Klezmer på recept” med 



föredrag av Sören Augustinsson om utvärdering av motsvarande projekt i  Region Skåne och 

klezmermusik av Den flygande bokrullen. 

12. ABF:s halvårsmöte 

Mötet äger rum lördag 8 dec kl 9.30 i Malmby, Strängnäs. Alar utsågs till ordinarie representant, 

Anita Salminen utsågs till ersättare. 

 

13. Möte på Syninge 

Den gemensamma helgen 6-7 oktober för lokalföreningarnas ordförande och gruppledare och DS 

blev uppskattad, särskilt föreläsningen av Aron Etzler. Alar skriver en rapport om helgen i form av en 

artikel till vårt nyhetsblad. 

Uppdras åt ombudsmannen att identifiera kontaktpersoner/ansvariga för olika nätverk inom 

distriktet, t ex Niklas Franzén för kommunalråd i majoritet, någon annan för gruppledare i opposition 

o.s.v. Dessa får i uppdrag att kontakta berörda för träff.  Om nätverken träffas tre gånger kan det 

rapporteras som en cirkel till ABF. 

 

14. Konferens med partikansliet 

Martin Hedlund som är kontaktperson (fadder) för Sörmland på partikansliet och Uje Brandelius, 

ansvarig för organisationsfrågor, besökte Nyköping 22 nov. De träffade Nyköpingsföreningens 

styrelse på e.m. och DS från kl 17. God kontakt har nu etablerats. 

 

15. Mötets avslutande 

Ordförande tackade för visad intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet  Justerare 

 

Maud Ekman   Patrik Renfors 

 

Justerare 

 

Alar Kuutmann 

 

 


