
Distriktsstyrelsemöte 9/1-13   Nr.1-2013 

Närvarande: Patrik Renfors, Maud Ekman, Håkan Johansson, Staffan Folke, Ingela Wahlstam 

Adjungerade: Lotta Fornarve, Tony Rosendahl  

1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat. 

 

2. Val av sekreterare och justerare 

Till sekreterare utsågs Tony Rosendahl samt till justerare utsågs Maud Ekman 

 

3. Godkännande av dagordning. 

Protokollet godkändes med tillägg av en ny punkt som får nummer 7: Uteslutningsärende. 

 

4. Föregående protokoll 

Föregående protokoll gicks igenom, justerades och lades till handlingarna. 

 

5. Skrivelser 

Polisanmälan om bluff faktura. 

Polisen har lagt ner ärendet då brott inte kan styrkas. Distriktet har tidigare bestridit och 

polisanmält en faktura från ett känt bluff företag som är svartlistad av Svensk Handels. 

Nominering till ABF:s  kulturstipendium. 

Nomineringar till ABF.s kulturstipendium skall vara ABF tillhanda senast den 31 januari 2013. 

Distriktsstyrelsen funderar på om det finns någon lämplig kandidat att nominera. Personer 

som nomineras skall ha förankring i den sörmländska folkbildningen, dess kulturverksamhet 

och bra anknytning till ABF, medlemsorganisationer och närstående samarbetspartners. 

Hyreskontrakt  

Lokalen som distriktet delar med IT-avdelningen och Flens vänstern har sagts upp av 

hyresvärden med ändrade villkor. Det nuvarande avtalet löper till 2013-09-30. De ändrade 

villkoren innebär en nästan 50% höjning av lokalkostnaderna. Ärendet är nu hos 

Hyresnämnden. Eventuellt behöver vi flytta till nya lokaler. De som arbetar i lokalerna tittar 

på olika alternativ. 

Utbildning 

Eskilstunaföreningen har arbetat fram ett förslag på utbildningsområden enligt den model 

som Vänsterskolan erbjuder som man planerar för under våren 2013. Eskilstuna bjuder in 

distriktet och övriga (framförallt norra länsdelen) föreningar att delta. DS ställer sig positivt 

till Eskilstunas förslag. Ombudsmannen håller kontakt med Joel Hamberg i Eskilstuna om 

planeringen. 

Distriktet planerar för en liknande utbildning i länets södra del. Håkan johansson är 

kontaktperson. Ombudsmannen planerar tillsammans med  Håkan Johansson. 

 

6. Ekonomi 

Staffan Folke rapporterade. Vi har  500 000 i tillgångar. Ligger bra till. Överskott större än 

budgeterat. Cirka 250 000. Inget utbetalt till Ung Vänster. Vi har legat under budget utom på 

egna konferenser. Ränta  drygt 17 000 förra året. Rapporten godkändes och lades till 

handlingarna. Diskussion om fonderingen till kvinnofonden. Förslag på att avskaffa den 



särskilda  fonden och istället ha en budgeterad punkt och blir mer aktiv i att marknadsföra 

kvinnofonden. Diskussion om vad pengarna kan användas till. DS beslutar att pengarna skall 

inte ackumuleras från år till år. Se bilaga: Förslag till riktlinjer för distriktets kvinnofond. 

Mötet antog riktlinjerna enligt förslaget. Riktlinjerna skickas ut till föreningarna.  

 

7. Gnesta/uteslutningsärende. 

Ordförande och ombudsmannen redovisade bakgrunden till den uppkomna situation i 

Gnesta där Vänsterpartiets enda ordinarie fullmäktigerepresentant har lämnat 

lokalföreningen för att bli politisk vilde i fullmäktige och bilda ett eget parti. Diskussion. 

DS beslutar att Ordförande och Ombudsmannen sköter presskontakterna i ärendet för 

distriktet. DS beslutar att i en skrivelse till partistyrelsen begära en uteslutning av Mikael 

Schirén då han har brutit mot partiets stadgar. Ordförande och ombudsman får i uppdrag att 

formulera skrivelsen till PS.  

 

8. DÅK förberedelser 

Verksamhetsberättelsen. Ombudsmannen har börjat skriva på verksamhetsberättelsen. 

Ansvariga för respektive område  skall komma in med sina rapporter till 

verksamhetsberättelsen. 

Veksamhetsplanen måste också påbörjas. 

Frågor som skall prioriteras i valrörelsen behöver diskuteras på DÅK 

 

9. Trosa upptakt 17/1 

Upptakten ändrad till 7/2. Bildande av ny partiförening i Trosa. Patrik redogjorde bakgrunden 

 

10. Rapporter 

A) Lokalföreningar.  

Katrineholm: S och M:s ledande politiker har sagt att de är nöjda med samarbetet och att de 

kan tänka sig ett fortsatt samarbete efter valet 2014. 

Nyköping: Föreningen håller utvecklingssamtal med sina förtroendevalda. 

Oxelösund: Man har skrivit en debattartikel om halvtid i det rödröda samarbetet och skall 

hålla ett strategimöte. 

Eskilstuna: Eskistuna har bildat en valstrategigrupp inför valet 2014. Man kommer att ordna 

soppkvällar för att ha temamöten. 

B) PS 

Lotta Fonarve rapporterade. Lades till handlingarna. (se bilaga) 

Bland annat från tjänstemännen som besökt distrikten i landet och kostaterat att cirka 30% 

av partföreningarna är ganska svaga med få aktiva. 

PS har antagit en reviderad version av det fackligt/politiska programet samt tagit fram 

verksamhetsplanen fö 2013-14. 

C) Landstinget  

Maud rapporterade. Lades till handlingarna. (se bilaga) 

LG  arbetar bland annat med en interpellation om städningen på våra sjukhus och har 

påbörjat arbetet med verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen 

 

 



D) Tidningen En Rak Vänster  

Alar rapporterade.  Positiv respons. Nytt nummer inför påsk eller första maj. 

E) Första maj gruppen.  

Gruppen har haft möte. Siktet är inställt på att ha manifestationen vid 

Rademachersmedjorna. Utvidgat möte med ung vänster Strängnäs och Eskilstuna nästa gång. 

Manifestation istället för demonstration som förslag. Nästa möte nästa helg. 

 

11. Gruppledar/kommunalrådsträff 

Siktet inställt på februari för första mötet. Patrik Renfors sammankallande. 

Behov av ordförandeträff. DS ordnar datum 

Nästa DS. 19/2 Klockan 17:30  

 

12. Övrigt 

Inga övriga frågor 

 

13. Avslut   

 

 

 

Vid protokollet   Justerare 

 

 

 

Tony Rosendahl   Patrik Renfors 

 

 

 

Justerare 

 

 

 

Maud Ekman 


