
Distriktsstyrelsemöte 19/2-2013 

Närvarande: Patrik Renfors, Maud Ekman, Håkan Johansson, Staffan Folke, Alar Kuutman 

Adjungerad: Tony Rosendahl 

1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnad. 

 

2. Val av sekreterare och justerare 

Till mötessekreterare respektive justerare valdes Tony Rosendahl och Staffan Folke. 

 

3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes med följande tillägg. Punkt 7 nomineringar till ABF och 8D, budget. 

Beslutspunkt 6B under ekonomi  om inköp av ny dator och surfplatta. 

 

4. Föregående protokoll 

Föregående protokoll gicks igenom och justerades. 

 

5. Skrivelser 

Inkomna skrivelser gicks igenom. 

Skrivelse från Föreningsarkivet Sörmland om samgående mellan Föreningsarkivet Sörmland 

och Företagens arkiv i Sörmland.  

Mejl om EU-parlamentariken Mikael Gustafssons besök i Flen och samarrangemang med 

Flens föreningen om ett öppet möte med EU tema. DS och Flensföreningen samordnar. 

Skrivelse från ABF om kultur och utvecklingsbidrag samt kursbidrag.  

Kallelse till ABF.s representantskapets årsmöte 27 april.   

Nytt telefonnummer till ATEA support som har hand om vår kopiator.  

Inbjudan till att lämna in synpunkter på Attendo.s förslag till en nationell kvalitetsuppföljning 

i svensk äldreomsorg.  

 

6. Ekonomi 

A. Staffan redovisade den ekonomiska rapporten. Redovisningsbyrån har börjat arbeta med 

bokföringen. Distriktet har  1,1 miljoner i tillgängliga medel innan månadens räkningar är 

betalda. Rapporten godkändes och lades till handlingarna.  

B. DS beslutade om inköp av en ny dator och surfplatta till distriktet. Ombudsmannen 

ombesörjer. 

 

7. Nomineringar till ABF.s styrelse 

DS beslutar att nominerar Patrik Renfors till ABF sörmlands styrelse. 

Alar Kuutman är ABF ombud sen tidigare. 

 

8. DÅK förberedelser. 

A. Motioner. 

7 motioner har lämnats in inför distriktsårskonferensen. 

 



1. Motion från Lasse Nilsson i Vingåker om intern kommunikation i distriktet. 

DS beslutar föreslå DÅK att avslå motionen. Ombudsmannen formulerar och skriver svar. 

2. Motion från Lasse Nilsson i Vingåker om intern demokrati och att sprida de politiska 

förtroendeuppdragen. 

DS beslutar föreslå DÅK att avslå första attsatsen i motionen och anse andra attsatsen 

besvarad. 

Ombudsmannen formulerar och skriver svar. 

3. Motion från Lasse Nilsson i Vingåker om att verka för rimliga ersättningar för politiskt 

förtroendevalda. 

DS föreslår DÅK att anse attsatserna 1 och 2 som besvarade samt avslag på attsats 3. 

Maud Ekman formulerar och skriver svar. 

4. Motion från Lasse Nilsson i Vingåker om att snabbt kommunicera besluten från 

distriktetsårskonferens. 

DS föreslår DÅK att anse motionen besvarad. 

Maud Ekman formulerar och skriver svar. 

5. Motion från Gunnar Eriksson i Nyköping om avgiftsfri kollektivtrafik. 

DS föreslår DÅK att bifalla motionen. Maud Ekman formulerar och skriver svar. 

6. Motion från Gunnar Eriksson i Nyköping om finansiering av avgiftsfri kollektivtrafik. 

DS föreslår DÅK att avslå motionen. 

Maud Ekman formulerar och skriver svar. 

7. Motion om kyrkovalet från Conny Jakobsson i Nyköping. 

DS föreslår DÅK att avslå första attsatsen och anse andra attsatsen avslagen. 

Ombudsmannen formulerar och skriver svar på motionen. 

 

B. Verksamhetsberättelse 2012/13 

Verksamhetsberättelsen gicks igenom och godkändes med smärre justeringar. 

Ombudsmannen inför justeringarna i dokumentet innan utskick. 

 

C. Verksamhetsplan 2013/14 

Verksamhetsplanen är inte klar och DS arbetar mejlledes för att skriva klart dokumentet. 

 

D. Budget  

Förslaget till budget godkändes av DS. Beslutades också att presentera förslaget om etiska 

placeringar till DÅK som jämför räntor mellan SPAB och OK. Bilaga 1. 

 

9. Rapporter 

a. Gnesta. Uteslutningsärendet har inte behandlats än utan tas upp till nästa PS. 

b. Landstinget. Skriftlig rapport förelåg. Bilaga 2. 

Ingen rapport från PS. 

c.Trosa. Ordförande och ombudsmannen rapporterade från upptaktsmötet i Trosa. Den nya 

partiföreningen i kommer att bildas 20 mars. Ett 20-tal personer kom på upptaktsmötet 9 

februari. 

d. Grupp/kommunalrådsträff. Inställt. 

 



10. Studier.  

Eskilstuna har initierat vänsterskolan och bjudit in övriga distriktet att delta. Det första 

utbildningstillfället är den 23 februari på partilokalen i Eskilstuna. Ett liknande upplägg är på 

gång i Nyköping. 

 

11. Flammanprojektet.  

DS beslutar att distriktet skall delta i flammanprojektet som är ett samarbetsprojekt mellan 

Vänsterpartiet Sörmland och Flamman med syftet att stödja oberoende vänstermedia 

samtidigt som distriktet gagnas av en kontaktkampanj mot medlemmarna som uppdaterar 

kontaktuppgifterna och diskuterar medlemskapet och aktivitet i Vänsterpartiet. Detta kan 

resultera i fler och aktiva medlemmar i våra lokalföreningar. Kostnad för distriktet blir högst 

15 000 kronor. Bilaga 3. 

 

12. Övrigt. 

En Rak Vänster. 

 Alar Kuutman och Elllinor Sundén  jobbar vidare med  En rak vänster med  april som mål för 

utgivning 

 

13. Avslut 

Ordförande tackade för visad intresse och förklarade mötet för avslutad. 

 

 

 

Vid protokollet   Justerare 

 

 

 

 

Tony Rosendahl   Patrik Renfors 

 

 

 

 

    Staffan Folke 

 

 

 

 

 


