
Distriktsstyrelsemöte 19 november 2013 i Oxelösund, partilokalen 

Närvarande: Patrik Renfors, Maud Ekman, Helena Dahlström, Kajsa Persson och Ingela Wahlstam  

Adjungerade: Tony Rosendahl, Lotta Johnsson Fornarve 

Frånvarande: Staffan Folke, Alar Kuutmann, 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 Helena Dahlström. 

 

4. Konstituerande  

På grund av Staffan Folkes hastiga sjukdom behöver ett fyllnadsval göras. 

Till kassör/firmatecknare utses Maud Ekman att tillsammans med ordförande Patrik Renfors 

var för sig teckna firma för Vänsterpartiet Sörmland.  Punkten förklaras omedelbart justerad. 

 

5. Föregående protokoll 

I protokollet står Lotta Johnsson Fornarves namn i fel ordning, vilket korrigeras. 

Protokollet har varit utsänt och lades efter korrigeringen med godkännande till 

handlingarna. 

 

6. Skrivelser 

a) En skrivelse från tidningen Sörmlandsbygden har inkommit. Där erbjuds alla partier att 

få presentera sina viktigaste landsbygdspolitiska frågor i en debattartikel om 1 500 

tecken. Nicklas Franzén får i uppdrag att skriva debattartikeln för vår räkning och vi vill 

ta del av den i DS för att öka vår kunskap om landsbygdsfrågorna. 

b) Ett mail från Kaisa Komulainen-Nilsson och Lasse Nilsson i Vingåker har inkommit med 

en fråga om de kan få tillhöra partiföreningen i Katrineholm eftersom det inte är möjligt 

att tillhöra enbart Vänsterpartiet Sörmland. De har fått svaret att de då ska skicka en 

ansökan till partiföreningen. 

c) Från partikansliet har kommit en uppmaning att nominera kandidater till en plats i 

Livsmedelsverkets insynsråd. Vi avstår från att nominera någon till detta uppdrag. 

 

7. Rapporter 

a) Partistyrelsen: Muntlig rapport av Lotta. PS har behandlat de 260 motioner som har 

inkommit. Motionssvaren kommer att publiceras på hemsidan under fliken 

vansterpartiet.se/kongress.  

b) Landstinget: Skriftlig rapport bifogas. Maud presenterade den kort. 



c) Partiföreningar: Katrineholmsföreningen berättar att de nu har fördubblat antalet som 

vill kandidera till kommunvalet. Nu finns 12 namn mot föregående års 6, och det är helt 

jämn fördelning mellan kvinnor och män. I fullmäktige har vänsterpartiet fått bifall till två 

motioner: Om att utreda barnfattigdomen i kommunen och om att erbjuda läxhjälp till 

alla elever under skoldagen.  Dessutom har man fått positivt gensvar på en interpellation 

om att KFAB (Katrineholms Bostads AB) måste ta ett socialpolitiskt ansvar och inte säga 

nej till personer som lever på försörjningsstöd. 

d) Kongressombudsvalet: Peter Hjukström har kritiserat valförfarandet genom inlägg på 

facebook. Tony och Patrik har haft kontakt med honom och förklarat att allt gått rätt till 

enligt stadgarna. Dessutom har ett inlägg gjorts på Vänsterpartiet Sörmlands hemsida 

och facebook där samma sak förklaras, undertecknat av ordförande och ombudsman. 

Processen kring detta har medfört att Peter har avsagt sig sin plats som ersättare i DS 

men fortsätter att delta i arbetet inom styrelsen för lokalföreningen i Strängnäs.  

e) Besöket från Somaliland: Besöket är inställt på grund av att en av kvinnorna som skulle 

ha kommit inte har fått visum. 

f) Nya lokalen: Renoveringsarbete pågår och ett rum återstår att måla.  Patrik kontaktar 

Irja Lindroth på partikansliet för en överenskommelse om kostnadsfördelning för 

resterande arbete och för löpande städning av lokalen. DS förslag är att kostnaden för 

målningen delas i två delar mellan partiet och DS, men att städningen delas i tre delar 

där lokalföreningen i Flen utgör den tredje parten. 

g) Kulturarbetsgrupp: Lotta F, Alar och Ingela utgör en arbetsgrupp för att planera 

kulturaktiviteter under valrörelsen. Föreslås att en facebookgrupp startas för 

kommunikation. 

 

8. Ekonomi 

Den ekonomiska rapporten godkändes och lades till handlingarna. Tony kollar upp en 

påminnelse om obetald faktura för höstens konferens på Syninge.  

 

9. Tidsaxel - planering 

VU presenterade följande förslag till DS 

18 november: Förslag till region- och landstingspolitisk valplattform skickas ut på remiss till 

lokalföreningarna.  

19 december: DS-möte, 18.00 i Flen med glögg m.m. Genomgång av verksamhetsplan för 

DS, fördelning av uppgifter för verksamhetsberättelse och ny verksamhetsplan. 

20 januari: Remissvar inne hos landsstingsgruppen på valplattformen. 

(23) januari: DS-möte, 18.00 i Flen. Fastställande av förslag till ovanstående dokument. 

(Ändrades till 27 januari) 

25 januari: Valda ombud till valkonferens och årskonferens rapporteras in från 

lokalföreningarna till kansliet inför utskick av handlingar. Ombud till konferenserna kan vara 

samma eller olika.  

31 januari: Utskick av förslag till vallistor för riksdag och landsting samt förslag till 

verksamhetsplaner och valplattform för DS, landstingsgrupp och distrikt. 

15 februari: Valkonferens på partilokalen i Eskilstuna. 

20 februari: Motioner på plattform och verksamhetsplaner samt övriga motioner ska vara 

inne på kansliet. 



25 februari: DS-möte, 18.00 i Flen. Behandling av inkomna motioner. 

15 mars: Årskonferens på Åsa folkhögskola 

29 mars: Styrelseutbildning och youtube-kurs 

 

Räkning av valsedlar till kongessombudsvalet kommer att genomföras i Nyköping onsdag 27 

november kl 10. Ordförande och valberedningens sammankallande kan inte delta då de 

finns med som förslag på valsedlarna. Maud Ekman, vice ordförande, och Håkan Johansson, 

valberedningen, kommer att delta tillsammans med Gun Karlsson, revisor. 

 

10. Fråga om hushållsutskick 

Inför partiets riksomfattande ordförande och funktionärsträff 25-26 november har en fråga 

ställts till distrikten om hur man ser på hushållsutskick med valsedlar till alla hushåll eller 

särskilda målgrupper. Distriktsstyrelsens uppfattning är att ett allmänt utskick är viktigt i vårt 

län. Vi vill att alla får röstsedlar hem i sin brevlåda så länge som övriga partier arbetar efter 

den modellen. 

 

11. Rekrytering av valombudsman för UV 

Ett förslag till annons för att rekrytera en valombudsman för Ung Vänster presenterades. 

Texten ”vi söker dig som är under 25 år” ändrades till ”vi söker dig som är ung”. Annonsen 

ska publiceras på distriktets hemsida, i nästa nr av En rak vänster, på partiets centrala 

hemsida, hos arbetsförmedlingen och skickas till lokalföreningarna för publicering på deras 

hemsidor. 

 

12. DS uppdrag 

VU presenterade följande förslag till svar på frågor från höstens konferens på Syninge:  

a) En utbildning i att producera inlägg på youtube önskas i distriktet. VU föreslår att 

Thomas Selig får i uppdrag att genomföra en sådan utbildning i samband med en 

styrelseutbildning som planeras för alla lokalföreningar, förslagsvis lördag 29 mars. 

b) Stöd till de mindre partiföreningarna i distriktet behövs i valrörelsen. Den planerade 

arbetsgruppen för valrörelsen gör förslag på hur det stödet ska utformas. Ekonomi finns 

för detta i valbudgeten (150 000 kr). De kommuner som behöver extra stöd är framför 

allt Vingåker, Gnesta och Trosa, men även i viss mån Strängnäs och Nyköping. Dessutom 

planeras en kulturturné i alla kommuner av den särskilt utsedda arbetsgruppen för 

detta. Dessutom kommer besök av kandidater på riksdags- och landstingslistorna att 

planeras in. 

c) Särskilda diskussionsmöten önskas i distriktet. VU rekommenderar att olika temamöten 

för öppna diskussioner arrangeras lokalt. Det finns inte utrymme på distriktsnivå under 

våren på grund av valkonferens, årskonferens, styrelseutbildning och det tidiga EU-valet. 

Valskolan både i norra och södra ländelen erbjuder tillfällen till diskussioner. 

d) Särskilt diskussionsforum på internet efterfrågas i någon form. VU:s uppfattning är att 

vi från DS bör nöja oss med de kommunikationskanaler som finns idag. När enskilda 

medlemmar bloggar kan vi uppmärksamma det på olika sätt genom att länka till dem på 

facebook eller hemsidan.  

 



e) Syninge som plats för Vänsterpartiet Sörmlands kurser. Synpunkter har framförts om att 

resan dit är alltför lång. Ledamöterna i DS ansåg spontant redan vid förra mötet att vi 

bör ta ansvar för vår egen kursgård och att miljön på Syninge är värdefull. Ett möte om 

året bör förläggas där, övriga i Sörmland. 

 

DS beslutade i enlighet med VU:s förslag.  Under punkten d) Diskussionsforum gjordes 

 följande tillägg: Olika arbetsgrupper eller ämnesgrupper kan skapa egna facebook-grupper, 

själva bjuda in medlemmar och moderera inläggen. 

 

13. Insats för lokalföreningen i Vingåker 

Patrik och Tony har besökt ett medlemsmöte då två nya medlemmar deltog. 

Lokalföreningen ser positivt på stöd från DS, gärna i form av någon utåtriktad aktivitet i 

samband med ett lokalt arrangemang där många människor samlas. Ett sådant tillfälle är 

redan nu på skyltsöndagen 1 december. Endast Patrik har möjlighet att delta då. 

 

14. Studier 

18 november besökte Ulla Andersson Eskilstuna och talade om ekonomi. 

Flen har gjort studiebesök i riksdagen med deltagarna i sin partiskola. 

Oxelösund kommer att ha en inledande träff i partiskolan 23 november då lokalföreningarna 

i sydöstra länsdelen bjuds in. 

  

15. Övriga frågor 

Nästa nr av En rak vänster skickas ut nästa vecka när kongressombudsomröstningen är klar. 

 

16. Mötets avslutande 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

Nästa möte blir på nya partilokalen i Flen torsdag 19 december kl 18.00.  
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