
Distriktsstyrelsemöte 26/6-2013 

Närvarande: Patrik Renfors, Maud Ekman, Staffan Folke, Alar Kuutman, Peter Hjukström , Kajsa 

Persson och Ingela Wahlstam  

Adjungerad: Tony Rosendahl 

Frånvarande: Helena Dahlström, Maggan Johansson   

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

 

2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes med följande ändringar: Punkt 8 Rutiner, Punkt 9 Sommaruppgift, 

Punkt 10 Ansvarsområden, Punkt 11 Övriga frågor, Punkt 12 Mötets avslutande 

 

3. Val av sekreterare och justerare 

Till mötessekreterare valdes Maud Ekman och till justerare Alar Kuutmann. 

 

4. Föregående protokoll 

Föregående protokoll har varit utsänt och lades med godkännande till handlingarna. 

 

5. Skrivelser 

Inkomna skrivelser från partiet centralt om valrörelse och kongress behandlades under 

denna punkt. 

 

6. Rapporter 

a) Partistyrelsen: Ingen rapport .  Peter kommenterade senaste utskicket av VIPS där 250 

partiföreningar svarat på en enkät om de viktigaste frågorna inför valet. Utfallet blev Nej 

till vinster i välfärden, Jobben och Miljöfrågorna. Uppdrogs åt Tony att formulera ett 

tackbrev till partistyrelsen om vår uppskattning av arbetsmetoden med enkäten. Patrik 

och Tony undertecknar. 

b) Landsting: Kort muntlig rapport. Skriftlig rapport bifogas protokollet. 

c) Partiföreningar: 

Oxelösund har haft en grillkväll som avslutning på vårens arbete. Micke Gustafsson, EU-

parlamentariker vill komma till Oxelösund och Eskilstuna helst 26-27 augusti. 

Trosa kommer att få besök av ordförande och ombudsman. Partiföreningens 

medlemsavgift till distriktet betalas först nästa år. 

Gnesta får besök av ordförande och ombudsman vid medlemsmöte 30 juni. Svårigheter 

att nå fram med arbetet i kommunstyrelsen. 

Vingåker ordnar ett öppet möte om läxor i skolan med analedning av en motion i samma 

ämne. 

Katrineholm har haft ett välbesökt medlemsmöte med allmänna diskusisoner inför valet. 



Nyköping har haft en grillkväll och extra årsmöte med fyllnadsval till ersättare i 

kommunstyrelsen, Håkan Johansson valdes. Bra övning med frågor på post-it lappar 

genomfördes av Elinor. 

Strängnäs har haft medlemsmöte om landstingspolitik med besök av Maud och Alar. Ulla 

Andersson kommer till ett öppet möte i Strängnäs 21 oktober. Jonas Sjöstedt väntas 

komma till Mariefred, datum ännu ej klart. I lokalföreningen finns ett starkt 

miljöengagemang och en föreläsning om detta planeras. Lågt valdeltagande (17% ) i 

folkomröstning om skolan, men lokalföreningen kommer att respektera utfallet och 

skriva en debattartikel om vänsterpartiets ställningstagande i den komplicerade frågan. 

Eskilstuna har antagit budget 2014 vid senaste fullmäktige. Majoritetens förslag om 5 

öres skattesänkning gick igenom.  Vänsterpartiet har offentliggjort att vi inte anser att 

skattesänkningen skulle genomföras på grund av stora behov framför allt inom förskola 

och äldreomsorg. Trots detta ställde vi oss bakom förslaget då vi anser att partiet gör 

större nytta inom än utanför majoriteten. En ledare i Tidningen Folket gav Vänsterpartiet 

rätt i det ställningstagandet. 

Flen har bekymmer med ekonomin och nedskärningar väntas, vilket är ett problem för V 

som ingår i majoriteten. Kommunen har köpt in Hälleforsnäs Bruk. 

d) Ekonomi: 

1) Staffan anser att vi behöver månadsvisa rapporter från redovisningsbyrån för att 

kunna följa utgifterna bättre. Uppdrogs åt Staffan att undersöka vilken extra kostnad 

detta skulle innebära jämfört med kvartalsvis som nu.  

2) Landstingsgruppen behöver påminna ledamöterna om att skicka in tionde till 

distriktet. 

3) En faktura på 10 000 kr har kommit från Flamman. Fakturan bestrids då vi inte anser 

att överenskommelsen har fullföljts av Flamman vid uppringning av medlemmar. Tony 

kontaktar ansvariga och framför detta, muntligen och skriftligen. Fakturan betalas inte i 

avvaktan på att en överenskommelse träffas.  

e)   DS valberedning: VU har haft ett möte med Maria Forsberg och Elinor Sundén från 

valberedningen och gjort en genomgång av datum för valberedningens arbete.  Regler 

för valberedningens arbete finns från Vänsterpartiet centralt. Datumen skickas ut till 

partiföreningarna av ombudsmannen och kommer att finnas med i nästa nummer av 

”En rak vänster”.  Vårt distrikt har 6 ombud. Förste ersättare + ombudsmannen deltar. 

Ombudsmannen bokar boende för 8 personer  i Stockholm redan nu, gärna på 

Långholmen. Om vi anmäler en veteran så ordnar partiet centralt boendet. För samtliga 

kongressdeltagare kommer bärbar dator eller läsplatta att behövas under kongressen. 

Landstingsgruppen kan låna ut läsplattor. 

f) Övrigt: 

 1) Gnestapendeln. En debattartikel har publicerats från V och frågan har diskuterats i 

Katrineholms fullmäktige. Stor aktivitet i Gnesta. 

 2) Nya medlemsregistret - ger möjlighet att skicka ut meddelanden till alla med 

mailadress i registret. Man kan inte svara på mailet. Det går inte att skicka bilagor – man 

måste länka eller kopiera in texten. 

 3) VISK- Sörmland har haft ett möte i Katrineholm. Partiföreningarna kommer att bistå 

genom att hjälpa till med distribution av valsedlar. 



 4) Ny lokal. Partiets IT-avdelning, lokalföreningen i Flen och partidistriktet delar på den 

nya lokalen och kostnaderna. Det blir en större lokal till samma pris som nuvarande. 

Man behöver också dela på flyttkostnader, renoveringskostnader och städning. 

Ombudsmannen för distriktets talan vid förhandlingar angående lokalen. 

 5) Vår kontaktperson Martin Hedlund vill träffa ombudsmannen och DS måndag 9 

september. Ombudsmannen återkommer om tider. 

 6) Insamlingsarbete. Peter uppmärksammade den lyckade insamlingen till Afghanistan 

på 1 maj i Sörmland. Han föreslår att lokalföreningarna arbetar med insamling till 

Världens barn i höst och till länets kvinnojourer inför julen – ett bra sätt för 

partiföreningarna att synas. Alar formulerar en rekommendation till partiföreningarna 

om detta. 

 

7. Studier och studieöverläggningar 

På ABF-dagarna 25-26 augusti deltar Tony och Peter. Patrik deltar för ABF:s räkning. 

Studierna fortsätter i norra länsdelen delen och datumen presenteras i nästa numer av En 

rak vänster som behöver komma ut i vecka 37. Studierna i Södra länsdelen kommer att 

omfatta alla nio teman som finns i politikerskolan. Datumen fastställs senare och informeras 

efter hand. I ”En rak vänster” ska information från valberedningen finnas med och 

rekommendationen om insamlingsarbete i lokalföreningarna. 

 

8. Rutiner 

Kallelse till DS-möten skickas ut en vecka innan med förslag till dagordning. Ordförande och 

ombudsman löser det praktiska kring detta. 

 

9. Sommaruppgift 

Ordförande föreslår att alla försöker skriva en debattartikel under sommaren. Patrik och 

Maud skriver om godstrafiken i länet. Alla försöker värva två medlemmar var. 

 

10. Ansvarsområden 

Utifrån tidigare diskussioner inom DS föreslås följande ansvarsfördelning – om de som inte 

är närvarande kan acceptera förslaget. 

Medlemsfrågor: Peter och Helena. Kaj har anmält intresse och adjungeras. 

Kvinnopolitiska frågor: Kajsa 

Studier: Alar 

Miljö och kollektivtrafik: Staffan och Maud 

Fackligt och arbetsmarknad: Ingela 

Internationellt och flyktingfrågor: Maggan 

 

11. Övriga frågor 

Ombudsmannen skickar ut en kallelse till valupptakten på Syninge 28-29 september till 

lokalföreningarnas ordförande. Program för dagarna kommer senare. 

 

12. Avslut 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 



 

 

 

Vid protokollet   Justerare 

 

 

 

Maud Ekman   Patrik Renfors 

 

 

 

 

    Alar Kuutmann 

 

 

 

 

 


