
Distriktsstyrelsemöte 19/5-11  

Protokoll nr. 3  

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

Ingela Wahlstam. Mats Tillenius  

Anmält Förhinder: Lotta Back, Maud Ekman,  

1.  

Mötets öppnande.  

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnad.  

2.  

Fastställande av dagordning  

Dagordningen fastställdes.  

3.  

Val av sekreterare.  

Staffan Folke utsågs till mötessekreterare.  

4.  

Uppföljning av DS-mötets protokoll från 11 04 20.  

Protokollet justerades och lades till handlingarna.  

5.  

DS verksamhetsplan 2011-2012  

Det kvinnopolitiska programmet följs upp med kontakt med lokalföreningarna för  

synpunkter.  

6.  

Arbetsgrupp för kollektivtrafik/Kent  

Gruppen består av Kent Eriksson, Maud Ekman, Kaj Johansson, Staffan Folke, Lasse Nilsson.  

Möte kommer att äga rum den 7/6 eller 14/6. Kent kallar efter att datum bestämts.  

7.  

Arbetsgrupp för sjukvårdskampanj/Tony  



Annons kommer eventuellt i Eskilstunakuriren förmötet med Josefin Brink i Eskilstuna. Tony  

håller kontakt med kassören angående annonsering och kostnader.  

8.  

Arbetsgrupp för regionfrågan/Tony  

Efter rapportering till handlingarna. Första mötet är kallat till den 7/6.  

9.  

Studier/Lotten  

Inte så stor respons från lokalavdelningarna. Beslöts att Lotten kontaktar ordföranden i  

lokalföreningarna att utse studieansvarig.  

10. Rapportering om mediabevakning/Tony  

Rapporten bordlades. Tony kommer att informera DS om olika politiska frågor som DS borde  

agera i.  

11. Ekonomisk rapport/Staffan  

Efter presentation och förklaring las rapporten till handlingarna. DS diskuterade  

ombudsmannens arbetstid. Partiet arbetar för rätt till heltid men att pga bristande ekonomi  

kan detta inte genomföras under denna mandatperiod.  

Mats Tillenius aviserade att Eskilstunaavdelningen kommer att söka bidrag för  

miljökonferens tillsammans med Strängnäs i december.  

 

12. Landstingsgruppen/Maud  

Efter genomgång och diskussion las rapporten till handlingarna. Beslöts att godkänna  

gruppens förslag på skattehöjning med 65 öre.  

13. Tjänsten som ombudsman  

Kaisa har haft ett samtal med Tony den 5 maj. Planerade möten blir den 1 juni och 1  

september. Beslöts att Tony får ett träningskort på gym.  

14. Distriktskonferensen 11 05 29  

Konferensen kommer att äga rum på Hotell Malmköping.  



Till kallelsen till ombuden kommer att biläggas ett förslag på uttalande från Eskilstuna. Kaisa  

kommenterar stycke för stycke och skickar ut till styrelsen för kommentar.  

15. Masslinjen  

Bordläggs till nästa DS  

16. Distriktskalendarium  

Bordläggs till nästa DS  

17. Distriktsuppdragslisa  

Bordläggs till nästa DS  

18. Inkomna skrivelser  

a. Brev från Flen. Önskemål finns att informationen till lokalavdelningarna blir enklare. Efter  

diskussion las brevet till handlingarna.  

b. Inbjudan till EU-konferens den 3-4 september i Göteborg. Sörmland får skicka två ombud.  

Förfrågan går ut till lokalavdelningarna om det finns någon som är speciellt intresserad.  

Förslag med motivering skickas till DS.  

c. Rapport från VU. Las till handlingarna.  

d. Mail från Flen. Kommungruppen arbetar med arbetsmarknadsfrågor för personer med  

funktionsnedsättningar. Uppskattat med återkoppling. Las till handlingarna.  

e. Enkät om personalsituation i länet från partiet. Staffan skickar uppgifterna.  

f. Info från SKL. Las till handlingarna.  

19. Övriga frågor.  

Eskilstuna framställde önskemål om ordförandemöte.  

Kaisa aviserade frågan om hemsida, blogg och facebook inför nästa DS möte.  

20. Mötets avslutande.  

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutad.  

Vid protokollet Justerare  

Staffan Folke                                                                       Kaisa Komulainen Nilsson  

Tf sekreterare                                                                     Distriktsordförande  


