
Distriktsstyrelsemöte 9/8-11    Nr.6 

Närvarande: Kaisa Komulainen-Nilsson, Staffan Folke, Patrik Renfors, Maud Ekman, Lotta Back, 

Mats Tillenius 

Anmält förhinder: Kent Eriksson, Lotten Båvik, Ingela Wahlstam 

Adjungerad: Lotta Fornarve (PS), Tony Rosendahl (Ombudsman) 

1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnad. 

2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes 

3. Val av sekreterare/Protokollet klart 

Tony Rosendahl utsågs till mötessekreterare. Protokollet skrivs klart under veckan. 

4. Uppföljning av DS-protokoll från 11 06 21 och telefonmöte 11 07 25 

Protokollen justerades utan anmärkning. Diskussion om hur man gör vid extramöten under 

semestertider. Både mejla och sms.a samt ringa direkt till ledamöter för att försäkra sig om 

att alla har fått kallelsen. 

5. Lars Ohly i Gnesta. 

Diskussion kring detta. Ingen som hört av sig till distriktet från vare sig Gnesta eller från 

partiet centralt. Samarbetet kring denna dag har alltid fått initieras från distriktets sida. I år 

tog distriktet inte kontakt utan väntade på information från partiet centralt om planeringen. 

Distriktet hjälper partikansliet med en annons i SN. Fakturan går till partikansliet. 

6. Partikongressen 2012 

A. Distriktets nomineringskonferens 11 09 25 

Efter en diskussion beslutade DS att nomineringskonferensen skall vara öppen för alla 

medlemmar och inte ske via valda ombud. En diskussion följde om det stadgeenliga i beslutet 

och man kom fram till att beslutet inte är stadgevidrigt. 

B. Kaj Johansson blir ordförande på mötet och Tony Rosendahl sekreterare. 

C. Brev till medlemmarna 

Ett brev från valberedningen om nomineringskonfensen har gått ut till föreningarna och 

medlemmarna. 

D. Information i Masslinjen i Augusti 

Information om nomineringskonferensen går även ut i masslinjen. Manusstopp till 

Masslinjen är 25/8. 

E. Motioner till DS 11 08 30 

En motion om delat ledarskap förbereds från Eskilstuna. 

F. Anmälan av ombud. 

Ej längre aktuellt efter beslut om öppet möte för alla medlemmar. 

G. Dagordning/Lokal 

Dagordning skrivs av Ordförande/ombudsman. 

Tiden för konferensen beslutades till 10-16. 



Lokal: Ombudsmannen bokar biblioteket i Flen alternativt Åsa Folkhögskola. 

H. Protokollen från DÅK 2010 och 2011 samt DK 110529 

Protokollen från DÅK 2010 och 2011 har nu inkommit. Protokoll från DK110529 har inte 

inkommit .  

Övrigt. Utöver ordinarie kongressombud åker en ersättare samt ombudsmannen. Totalt 8 

rum bokas. 

7. Arbetsgrupp för kollektivtrafik. Kents rapport. 

Arbetsmaterialet är just nu på en remissrunda i arbetsgruppen. 

Kommentar till den muntliga rapporten: Maud sitter inte i Mälabs styrelse. Politiker vi känner 

i Mälab är Hans Ekström (S), Magnus johansson (MP) från Eskilstuna samt  Anders Berglöv(S) 

från Flen. Remissrunda i arbetsgruppen.  

Kollektivtrafikseminarium: 29 eller 30 oktober. 

8. Arbetsgrupp för regionfrågan/Tony 

Arbetsgruppens förslag är ute på remiss hos lokalföreningarna. Remisssvaren skall vara DS 

tillhanda senast 30/8-11. Ombudsmannen skickar en påmminnelse till föreningarna om detta 

tillsammans med arbetsgruppens förslag. 

En regionkonferens för att diskutera frågan anordnas av regionförbundet på Hedenlunda 

26/8.  En påminnelse går ut till arbetsgruppen. Maud Ekman deltar. 

9. Mediabevakning/Tony 

Ämnen som figurerat i pressen under sommaren och berör distriktet har bla varit 

Vidarkliniken. Ombudsmannen har väckt frågan om landstingets avtal med Vidarkliniken och 

hur vi förhåller oss. Landstingsgruppen kommer att diskutera frågan. Sjukvården och 

Kullbergska sjukhuset samt regionfrågan är också frågor som varit aktuella. 

10. Rapporter 

A. Möte med ABF 11 06 27 och studier i distriktet 

Kaisa, Patrik och Tony Rapporterade från sitt möte med ABF. ABF har ett förslag om en 

minikurs i att skriva insändare. 

Patrik Renfors har skrivit ett förslag om ett samarbetsprojekt. DS tar upp det på nästa möte. 

Patrik blir tillfälligt ansvarig för studier under Lottens frånvaro. 

B. Kvinnopolitiskt arbete/Lotten och Ingela 

Inget att rapportera 

C. ABF Distriktsstyrelse/Patrik 

Inget att rapportera 

D. Fackligt arbete Mats och Ingela 

Regional facklig konferens hålls i Örebro 22/10. Mats och Ingela åker. 

E. Internationellt arbete maud och Ingela 

Inget att rapportera 

F. Miljöarbete/Staffan 

Inget att rapportera 

G. Medlemmar/Tony 

Vid halvårsskiftet hade distriktet 309 medlemmar varav 251 var betalningsklara. 

H. Ekonomi/Staffan 



 Skriftlig rapport. Konferenser har överdragit budget med 15 000. Tionde har börjat komma 

in och partiskatt från Gruppledaren i landstinget. 

I. Landstingsgrupp/Maud  

Extra landstingsfullmäktige eller inte har diskuterats under sommaren. Mats frågade om 

avtal med medhelp. De har inte bara anställt sköterskor och bryter därmed avtalet med 

landstinget. Upphandlingen av ortopedverksamhet behöver kollas upp. 

J. PS/ Lotta Fornarve 

Inget att rapportera. 

K. Övriga rapporter 

Inga 

 

11. Anmälan av ombud till EU-konferensen 3-4/9 

Maria Chergui, Eskilstuna, åker. Eskilstuna tar fram en ersättare för Lotten Båvik som inte kan 

åka. Ombudsmannen ansvarar för anmälningarna till konferensen. 

12. Eskilstunaföreningen ordnar EU-konferens för hela distriktet 

Eskilstuna anordnar en EU-konferens  13/11 

13.  Nomineringar till socialpedagogiska skolmyndighetens insynsråd.  

Valberedningen sköter nomineringsprocessen. 

14.  Mejl från Afarernas hjälporganisation.  

Angående ett tidigare beslut om bidrag på 10 000 kronor. Det är inte möjligt att ansöka via 

VIF(Vänsterns internationella förbund). DS kommer att utreda vad som egentligen har 

beslutats tidigare och vad som hänt därefter med beslutet. Senast beslutade DS om 5 000 i 

bidrag. Ombudsmannen skriver till Conny om att omformulera ansökan för kvinnors 

utveckling. Lotta Fornarve skriver en förklaring  som ombudsmannen vidarebefodrar till 

Conny. 

15. DS: Planeringskonferens/Extra DÅK/Samarbete med lokalföreningarna. 

Ordförande tog upp problemet med kommunikationen inom distriktet. Bla är det dålig 

respons på att svara på mejl. Är det ett personligt problem eller kulturellt? Diskussion: En 

kombination av dålig kommunikationskultur och historik tillsammans med en stor 

arbetsbörda för alla förtroendevalda. Diskussion om distriktets kommunikationsproblematik.. 

Frågan tas upp på nästa ordförandträff. Hur kommer man till rätta med problematiken? Hur 

skall kommunikationen se ut mellan distriktet och föreningarna. Hur utformar man 

kommunikationen i framtiden?  

16. Inkomna handlingar 

Inga 

17. Övriga frågor 

Lotta F. Lotta Fornarve arbetar med en powerpoint presentation om sitt besök i Västsahara 

och besöker gärna lokalföreningarna om det finns intresse. Lotta kommer att visa en 

förkortad presentation på ett DS möte. 

 



Kaisa Komulainen-Nilsson. Förfrågan från Afariska föreningen om att komma på ett DS möte 

och berätta om föreningen. Diskussion: Man kanske kan ordna ett seminarium? Kaisa gör ett 

studiebesök hos föreningen för att inhämta information. 

18. Mötets avslutande  

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutad. 

 

 

 

 

Vid protokollet    Justerare 

 

 

 

Tony Rosendahl    Kaisa Komulainen-Nilsson 

Distriktsombudsman   Distriktsordförande 

 

 

OBS! Beslutet ang ombud  på DK 25/9 har ändrats per mail  efter DS 11 08 09. DS kommer 

att fatta ett formellt beslut på nästa DS om att DK 25/9  ska genomföras med ombud. 

Kaisa KN 

11 08 18 

 


