
Distriktsstyrelsemöte 21/6-11  Protokoll nr. 4 

Närvarande: Kaisa Komulainen-Nilsson, Patrik Renfors, Staffan Folke (till 21.00), Ingela Wahlstam. 

Mats Tillenius, Lotta Back (från 19.00), Maud Ekman. 

Adjungerad: Lotta Johnsson Fornarve 

 

Anmält förhinder:  Lotten Båvik, Kent Eriksson 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes med tillägg under punkt 11: Ansökan från AFO i Nyköping och 

Vänsterpartiet Stockholm angående Pridefestivalen. Under punkt 13: PS rapport och ABF 

rapport. Under punkt 21: planeringskonferens, besöka lokalavdelningar, mail till Trosa, Val av 

ombud SKL kongressen, inbjudan från Regionförbundet. 

3. Val av sekreterare 

Staffan Folke utsågs till mötessekreterare till och med punkt 13, därefter Maud Ekman. 

4. Uppföljning av DS-mötets protokoll från 11 04 20 

Protokollet justerades och lades till handlingarna. Korrigering skedde av protokoll 2 punkt 7 

när det gäller datum för DS-möten. Den separat utskickade planeringen gäller. 

5. DS verksamhetsplan 2011-2012 

 Följande personer utsågs att ansvara för olika områden. 

a. Kvinnopolitiskt arbete, Lotten och Ingela 

b. Fackligt arbete. Mats och Ingela?. Mats och Ingela åker till Örebro den 22/10. 

c. Internationellt arbete. Maud och Ingela. 

d. Miljöarbete. Staffan 

e. Medlemmar. Kaisa och ombudsmannen. 

6. Arbetsgrupp för kollektivtrafik/Kent (frånvarande, Maud rapporterade) 

Skriftlig rapport genomgicks och lades till handlingarna. Arbetsgruppen önskar att DS står 

som arrangör för ett kollektivtrafikseminarium i oktober eller november.  Nästa möte i 

arbetsgruppen äger rum den 18/8 och man önskar till dess besked om ett lämpligt datum för 

seminariet. 

7. Uppföljning av sjukvårdskampanj/Tony (frånvarande, Maud rapporterade) 

Skriftlig rapport fanns med som en del i rapport från landstingsgruppen. Rapporten 

kommenterades och lades till handlingarna. 



8. Arbetsgrupp för regionfrågan/Tony 

Skriftlig rapport från Tony genomgicks och lades till handlingarna. Inbjudan till 

regionkonferens på Hedenlunda den 23/8 klockan 13-17. (Obs! Datum senare ändrat till 26/8) 

Anmälan ska samordnas av ombudsmannen. Tony, Staffan och Lasse Nilsson åker om de kan, 

eventuellt någon mer från arbetsgruppen för regionfrågan. Ordförande skickar remiss till 

lokalavdelningarna senast den 30/8. 

9. Studier/Lotten /Frånvarande) 

Frågan bordlades. 

10. Rapportering om mediabevakning/Tony (frånvarande) 

Inget att rapportera. 

11. Ekonomisk rapport/Staffan 

a. Resor till konferenser anordnade av distriktet betalas av lokalavdelningarna om inte annat 

beslutas. 

b. Inga nya konton behöver upprättas, däremot överförs pengar från andra konton till bidrag 

till lokalavdelningarna. 

c. Bidragsansökan har inkommit från Oxelösund på 3000 kr för musiken till kulturcaféet som 

avslutade sjukvårdskampanjen. Bidraget beviljades. 

d. Distriktet går in som medarrangör i det miljöseminarium som Eskilstuna och Strängnäs 

planerar i slutet av november. 

e. Ansökan från AFO, Afariska Hjälp Organisationen, beviljas när kvinnoperspektivet i ansökan 

förtydligats. 5000 kr tas ur Kvinnofonden 

f. Ansökan från Vänsterpartiet Stockholm om bidrag till Pridefestivalen i Stockholm. Ansökan 

avslogs. 

12. Landstingsgruppen/Maud 

Efter genomgång och diskussion lades rapporten till handlingarna. 

13. Övriga rapporter  

Lotta J-F rapporterade från PS. Efter frågor och diskussion lades rapporten till handlingarna. 

Patrik rapporterade från ABF. Efter frågor och diskussion lades rapporten till handlingarna.  

Kaisa, Tony och Lotten kommer att träffa utvecklingsansvarige Torbjörn Berglund på ABF-

distriktet för att diskutera samarbete. 

14. Val av ombud till EU konferensen 3-4/9 

Två ombud och en ersättare ska väljas. En nominering för Maria Chergui som ombud hade 

inkommit. Maria utsågs till ombud. Då inga ytterligare nomineringar inkommit beslutade DS 

att välja Tony till ombud och Lotten till ersättare om de vill och har möjlighet att delta.   

 

 



15. Distriktskonferensen den 29/5. Uppföljning. 

Konferensen var välplanerad och bra diskussioner med högt i tak genomfördes. Ett uttalande 

antogs som skickades till media och till partisekreterare Anki Ahlsten. 

 

16. Partikongressen 5-8/1 2012 

Ett planeringsunderlag med partiets information om regler och rutiner inför kongressen hade 

sänts ut 

a. Tid och former för nomineringar till och val av kongressombud diskuterades. Sörmland 

har rätt till 6 ombud. Poströstning har förordats av valberedningens sammankallande Maria 

Forsberg. DS beslutade att välja poströstning som metod då alla medlemmar i distriktet ska 

ha möjlighet att delta i direktval. Lotta JF informerade om att rutiner för hur poströstning ska 

gå till kommer att sändas ut från partistyrelsen.  (Nu finns ” Valordning för val med 

poströstning” med i kongressbilagan till Vänsterpress nr 6-7 2011) 

b. DS beslutade om följande tidsplan för information och utskick till medlemmarna: 

- Information om valberedningens tidsplan går ut till ordförande i lokalavdelningarna efter 

midsommar. 

- Information till alla medlemmar kommer i i Masslinjen i augusti. 

- Nomineringsstopp för kongressombud och ersättare är 10 september till DS valberedning. 

- 26 september ska valsedlar och information om hur valet ska gå till skickas ut till alla 

medlemmar i distriktet 

- Sista datum för poströstning är 27 oktober.  Sista datum för anmälande av ombud och 

ersättare till partiet är 24 november. Då finns tid däremellan för omröstning om det skulle 

bli nödvändigt vid lika röstetal. 

c. Förhandsnomineringar till partiledare m.m. diskuterades. Förhandsnomineringar till 

samtliga val ska vara partiets valberedning tillhanda senast 5 oktober.  Motioner till 

kongressen ska också vara inne senast 5 oktober. För att kunna diskutera och eventuellt 

besluta om gemensamma nomineringar och motioner för distriktet beslutade DS om en  

motionskonferens den 25 september.  Motioner som medlemmar eller partiföreningar vill 

diskutera på konferensen för att eventuellt distriktet ska ställa sig bakom bör vara DS 

tillhanda  110830. Datum för anmälande av ombud till denna DS-konferens glömde vi att 

besluta om. 

 

17. Masslinjen , hemsidan, bloggar, facebook  med mera 

Frågan bordlades.  

 

18. Distriktskalendarium, planerade kampanjer m.m. 

DS ska uppmana lokalföreningarnas ordförande att komma in med datum till ett gemensamt 

kalendarium för distriktet.  Tony tar med förslag till datum för DS kända och tillkommande 

aktiviteter till nästa DS. 

 

19. Inkomna handlingar  

a. Nominering till EU-ombud med motivering från Eskilstunaföreningen 

b. Förslag att poströstning tillämpas inför partikongressen 2012 från sammankallande för 

valberedningen. 



c. Begäran om ekonomiskt stöd för köp av bevattningspump från Nyköpingsförening. 

d. Mail från Srängnäsföreningen om vad vi har för krav på personer som önskar bli 

medlemmar. 

Samtliga skrivelser har varit utskickade till ledamöterna. Punkterna a-c har behandlats under 

mötet och punkt d. har besvarats av ordförande. Kommentar från Lotta JF att det enda 

formella krav vi har är att man inte kan vara medlem i två partier samtidigt. 

 

20. Övriga frågor 

a. Kaisa föreslog att DS ägnar en helg under hösten åt planering och fördjupade 

diskussioner. Mötet var överens om detta. Kaisa återkommer med förslag på datum. 

b. Eila Clarstedt har uppmärksammat oss på att hon är ordinarie ombud på SKL:s 

kongress 8-10 november. Hon undrar om det behöver utses en ny ersättare i stället för  

Peter Linnstrand. Frågan lämnas till valberedningen och återkommer på DS 110809. 

 

21. Mötets avslutande 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat. 

 

 

 

Vid protokollet    Justerare 

 

 

 

 

 

Staffan Folke Maud Ekman   Kaisa Komulainen Nilsson 

Tf sekreterare Tf sekreterare   Distriktsordförande 

Punkt 1-13 Punkt 14-21 

 

 

 

 

 
 


