
Distriktsstyrelsemöte 20/4-11  Protokoll nr.2 

Närvarande: Kaisa Komulainen-Nilsson, Kent Eriksson, Patrik Renfors, Lotten Båvik, Staffan Folke, 

Maud Ekman, Ingela Wahlstam. 

Adjungerad: Tony Rosendahl 

Anmält Förhinder: Lotta Back, Mats Tillenius 

1. Mötets öppnande. 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnad. Dagordningen lästes 

igenom och godkändes. 

 

2. Val av sekreterare. 

Tony Rosendahl utsågs till mötessekreterare. 

 

3. Uppföljning av DS-mötets protokoll från 11 04 07. 

Protokollet justerades och lades till handlingarna. 

 

4. Distriktets ombudsman: Ansvar och arbetsuppgifter. 

Ombudsmannen Tony Rosendahl redovisade för sina arbetsuppgifter och ansvarsområden. 

Tjänstgöringsgraden är 75%. I arbetsuppgifterna ingår bl.a. Mediebevakning samt sköta 

kontakter med media. Skriva pressmeddelanden, annonsering, kontakter med 

lokalföreningarna och medlemmar, svara på frågor från allmänheten, masslinjen, 

konferenser och utbildningar, stödja DS arbete, medlemsfrågor mm. Förutom den rena 

ombudsmannarollen har Tony även ansvar för kansliet och de på kansliet förekommande 

kontorsuppgifterna. 

 

5. DS:s arbetsgivaransvar. 

Distriktsstyrelsen har enligt stadgarna arbetsgivaransvar för anställda inom organisationen. 

Diskussion kring arbetsgivaransvaret och vad det innebär. DS beslutar att Ordförande har det 

huvudsakliga ansvaret med bl.a. Medarbetarsamtal, löneförhandlingar, personalvård mm 

samt att kassören har huvudansvaret för administrationen kring anställningen. 

 

6. Arbetsgrupp för kollektivtrafik. 

Beslutades att från DS ingår Kent Eriksson, Maud Ekman och Staffan Folke. Kent Eriksson 

utsågs till sammankallande för gruppen. Gruppen får i uppdrag att utforma ett arbetsförslag 

som presenteras i Juni. Ordförande kontaktar lokalföreningarna som skickar in namnförslag 

på representanter till ordförande. Diskussion om att kontakta Peter Pedersen i Degerfors 

som är kunnig i kollektivtrafiksfrågor. 

 

7. Datum för kommande DS möten. 

Följande datum fastställdes för kommande DS möten. 

19/5, 21/6, 9/8, 6/9, 5/10, 2/11, 12/12, 10/1-12, 7/2-12, 7/3-12. 

Nästa DÅK bestämdes till 24/3-12. 

Mötestiden för DS möten börjar 18. 

 



8. Partistyrelsens verksamhetsplan 2011. 

En snabb genomgång av PS verksamhetsplan. Konstaterades att i distriktet arbetar vi redan 

med sjukvårdskampanjen. 

 

9. Distriktets verksamhetsplan. 

Bordlades till nästa DS. 

 

10. Information om riktlinjer för kvinnofonden. 

Ordförande skickar information till lokalföreningarna om kvinnofonden. 

Kassören gör i ordning en ansökningsformulär. Formulären görs klar under påskveckan. 

Diskussion kring fonden. 

 

11. Stadgar för integrationspriset. 

Varje år kommer det in väldigt få nomineringar till integrationspriset. Ordförande skickar 

information till lokalföreningarna om stadgarna för integrationspriset. 

 

12. Hantering av uttalanden vid distriktskonferenser. 

Erfarenheten visar att det finns ett bristande intresse för dylika uttalanden från medias sida. 

Däremot kan de uppfylla en funktion inom organisationen som informationskällor, en uttalad 

viljeinriktning och som underlag för debattartiklar och insändare. Förslag som läggs vid 

sittande bord hinner inte förankras ute i lokalföreningarna eller hos ombuden. Ombud som 

ingår i redaktionskommittén hinner inte heller fullt ut delta i årskonferensens överläggningar. 

Diskussion kring ämnet.  

Förslag till uttalanden skall skickas till distriktsordförande 1 vecka före DS möte för att kunna 

beredas och förmedlas till ombud och medlemmar inför distriktskonferenser.  

13. Planering av konferensen 11 05 29 

Kassören fick i uppdrag att jämföra kostnader för konferensen mellan Hotel Malmköping och 

Åsa Folkhögskola i Sköldinge. Därefter fastställer Ordförande och kassören vilken lokalitet 

konferensen läggs på. 

Bestämdes att konferensen börjar 9:30 med kaffe och smörgås och pågår till cirka 15:30 med 

en timmes lunchuppehåll vid 12. 

Mats Einarsson är inbjuden som ordförande. 

Lasse Nilsson tillfrågas om han kan ta på sig uppdraget som mötessekreterare. 

Ordförande skriver kallelse till lokalföreningarna. 

Föreningarna har rätt att skicka samma antal ombud som vid årskonferensen. 

Alla medlemmar är välkomna att delta men endast ombuden har rösträtt. 

Lokalföreningarna informeras om hur många ombud som de har rätt att skicka. 

Anmälningarna sker till ombudsmannen. 

 

14. Masslinjen 

Bordläggs till nästa DS 

 

15. Distriktskalendarium 

Bordläggs till nästa DS 

 



16. Distriktsuppdragslisa 

Bordläggs till nästa DS 

 

17. Rapporter 

A. Budget 

Muntlig rapport från kassören. Bidragen till Peter Linnstrands olivlund har nu passerat 10 000 

kronor. 8 000 kronor har redan skickats. 

B. Studieansvarig 

Inköp av litteratur. Lotten Båvik skickar mejl till lokalföreningarna för att undersöka intresset 

för studier. Det görs under påskveckan. 

Diskussion kring studiecirklar och samarbete med ABF. 

DS beslutade att bjuda in Torbjörn Berglund, verksamhetsutvecklare på ABF Sörmland, till ett 

DS möte. Ombudsmannen kontaktar ABF. 

C. Arbetsgruppen för sjukvårdskampanjen. 

Arbetsgruppen består av Tony Rosendahl, Maud Ekman och Lasse Nilsson. Tony är 

sammankallande. 

Tony Rosendahl och Maud Ekman informerade. Aktiviteter är planerade till 24/5 i Flen, 25/5 i 

Nyköping/Oxelösund samt 30/5 i Eskilstuna. Liselott Olsson besöker Flen, Rossana Dinamaca 

Nyköping samt Josephin Brink och eventuellt Lars Ohly Eskilstuna. Besöken omfattar bla 

besök på vårdcentraler, möten med fackliga representanter och personal, utdelning av 

informationsmaterial om sjukvårdskampanjen samt offentliga möten. 

Kent Eriksson rapporterade att Gnesta är intresserade av att ordna aktivitet kring 

sjukvårdskampanjen d en 4/6. 

D. Arbetsgruppen för regionfrågan. 

Tony Rosendahl, Kaisa Komulainen-Nilsson, Lasse Nilsson, Kent Eriksson och Staffan Folke 

åker på en regional konferens i Västerås, anordnat av Vänsterpartiet Västmanland, den 6/5. 

Därefter inbjuds lokalföreningarna att skicka representanter till arbetsgruppens möte om 

regionfrågan. Arbetsgruppen består av Tony Rosendahl, Lasse Nilsson, Kent Eriksson, Staffan 

Folke och Maud Ekman. Tony Rosendahl är sammankallande.   

 

18. Övriga frågor. 

Protokollen från PS vidarebefordras framöver till DS. 

Första maj aktiviteter läggs ut på distriktets hemsida. 

DS betalar avgift, 2 000 kronor för funktionärsträff/utbildning för ombudsmannen anordnat 

av partiet centralt.  

Ett brev från en medlem i Gnesta med synpunkter på årskonferensen samt extra konferensen 

i maj lästes och lades till handlingarna.  

DS beslutad om inköp av en ny stol för ombudsmannen. Kostnad drygt 6 000 kronor exklusive 

moms.  

Lotten Båvik ansökte om bidrag för deltagande på två olika kvinnopolitiska kurser. 

Diskussion kring vilka sorts kurser DS skall bevilja bidrag till. Påpekades vikten av 

rapportering och information från kurser vi deltar på samt att kurserna är av sådan art att 

kunskaperna som inhämtas är till gagn för och kan omsättas i praktik i det politiska arbetet i 

distriktet. Ansökan beviljades. Kostnad drygt 2 000 kronor.  

 



19. Mötets avslutande. 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutad. 

 

 

 

 

Vid protokollet   Justerare 

 

 

Tony Rosendahl   Kaisa Komulainen Nilsson 

Distriktsombudsman  Distriktsordförande 


