
Distriktsstyrelsemöte 19 september 2013 

Närvarande: Patrik Renfors, Maud Ekman, Staffan Folke, Kajsa Persson och Ingela Wahlstam  

Adjungerad: Tony Rosendahl 

Frånvarande: Alar Kuutmann, Maggan Johansson, Helena Dahlström, Peter Hjukström 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes.  

 

3. Val av sekreterare och justerare 

Till mötessekreterare valdes Maud Ekman och till justerare Kajsa Persson. 

 

4. Föregående protokoll 

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

 

5. Skrivelser 

Dokument från partiet, kalendarium och VIPS har inkommit per mail. 

Inbjudan till ABF:s halvårsmöte lördag 30 november i Katrineholm. Alar kontaktas om 

deltagande, Tony är reserv om Alar inte har möjlighet. 

  

6. Rapporter 

a) Partistyrelsen: Ingen rapport .   

b) Landsting: Skriftlig rapport kommenterades kortfattat. Rapporten bifogas. 

c) Partiföreningar: 

Trosa kommer att få besök av ordförande och ombudsman. Anna Wirmark är ny 

ordförande. Lokalföreningen behöver inte betala avgift till DS för 2013. 

Gnesta rapporterar att f.d. ordförande Micke Schirén har blivit socialdemokrat. 

Vingåker har en negativ medlemsutveckling. Någon aktivitet eller kampanj behövs. Tony 

kontaktar föreningen om stöd från distriktet i detta arbete. 

Katrineholm har skrivit en motion om behovet av läxhjälp och en interpellation om att 

bostadsbolaget KFAB har så hårda lagar att arbetslösa inte kan få bostad. 

Nyköping. Helena Dahlström avgår som kassör, har inte tid för detta. Staffan Folke tar 

över. Tommie Johnsson är ny sekreterare. 

Eskilstuna har arrangerat en föreläsning om klass med Fredrik Pettersson. 43 deltagare 

rapporteras som kulturarrangemang till ABF. Inspiration av föreläsningen resulterade i 

egna berättelser från deltagarna. 

d) Träff med S. DS ordförande och ombudsman kommer att träffa motsvarande funktioner 

inom S för diskussion om framtiden på fredagen innan helgen på Syninge. 

 



e) Studiekonferens. Patrik, Tony och Peter har deltagit i en konferens med ABF.  Det 

uppmärksammandes att Vänsterpartiet är den enda medlemsorganisation som växer. 

Samlade studier inom arbetarrörelsen är en modell värd att prova, ett positivt exempel 

är Röda Rummet i Nyköping. 

f) Ny lokal. Flytt till Södra Järnvägsgatan 3, 642 35 Flen sker till 1 oktober. 

g) Träff med Martin Hedlund. Ordförande och ombudsman träffade Martin 9 september på 

em samt ytterligare några DS-ledamöter på kvällen. Partiets kalendarium gicks igenom 

och förslag till aktiviteter under v 44 då riksdagsledamöter besöker distrikten 

diskuterades. Oxelösund vill uppmärksamma ett lokalt bemanningsföretag och Eskilstuna 

tar emot vilken dag som helst när vi blir tilldelade någon. Patrik och Tony sköter 

kontakterna inför veckan. 

 

7. Studier 

Eskilstuna fortsätter Vänsterskolan 19 oktober med Barbro Sörman om retorik. 

Nyköping/Oxelösund/Trosa/Gnesta börjar sina studier 23 november på Koordinaten i 

Oxelösund. I Flen har en politikerskola  påbörjats. 

 

8. Ekonomi 

a) Den fasta telefonen på distriktslokalen sägs upp. 

b) DS ordförande och ombudsman deltar på Vänsterdagarna i Malmö på DS bekostnad. 

c) Ekonomisk rapport per 31 juli presenterades och lades till handingarna. 

d) Vid träffen för ombudsmän, politiska sekreterare  och ordförande inom partiet kommer 

Patrik och Tony att behöva övernattning 25-26 november. 

e) Patrik , Tony och Maud kommer att övernatta på Syninge innan studiehelgen 28-29 

september på grund av andra möten i Stockholm respektive Syninge på fredagen. 

f) Vi planerar att genomföra en styrelseutbildning för lokalföreningarna under våren. 

Patrik ansöker om ekonomiskt bidrag från ABF för detta. 

g) Besök från Somaliland till distriktet. Torsdag 21 november blir det ett öppet möte på 

folkhögskolan i Nyköping. Ombudsmannen hjälper till med att sprida information och DS 

bekostar en annons om det blir aktuellt. 

 

9. Valbudget 

Mötet uppdrar till VU att göra ett utkast till valbudget inför nästa möte. 

  

10. Regional- och landstingspolitiskt program 

Förslag finns från landstingsgruppen att utforma en kortare och mer lättläst plattform inför 

valet. Diskussionerna fortsätter vid valstrategikonferensen på Syninge. 

 

11. Valstrategikonferensen 

Ombudsmannen presenterade ett utkast till program för helgen. Vid de separata träffarna 

för gruppledare resp. ordförande behövs frågor att utgå ifrån. Maria Forsberg tar fram tre 

frågor till ordförandegruppen och Patrik eller Nicklas till gruppledarna. Maud och Elinor 

presenterar landstingsfrågor och tar upp diskussionen om program eller plattform. Hittills är 

24 personer är anmälda. Maud föreslår att Ibrahim Alkhaffaji för Ung Vänster inbjuds att 

delta. Beslutades att Maud kontaktar honom. 



 

12. Mötets avslutande 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

  

 

 

Vid protokollet   Justerare 

 

 

 

Maud Ekman   Patrik Renfors 

 

 

 

 

    Kajsa Persson 

 

 

 

 


