
Distriktsstyrelsemöte 19 december 2013 i Eskilstuna, partilokalen 

Närvarande: Patrik Renfors, Maud Ekman, Helena Dahlström, Alar Kuutmann, Staffan Folke 

 

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 Alar Kuutmann. 

 

4. Föregående protokoll 

Protokollet har varit utsänt och lades med godkännande till handlingarna. 

 

5. Skrivelser 

a) Ett mail från Lasse Nilsson i Vingåker har inkommit där han efterlyser protokoll från DS-

möten under hösten 2013. Tony har svarat att de kommer att läggas ut på DS hemsida 

efter nyår. Maud skickar dem samlat till Tony. Rutinen kommer att vara att protokollet 

läggs ut på hemsidan då det skickas ut till DS-ledamöterna. 

b) Nomineringsanmodan från PS om funktionärer till kongressen lämnas utan åtgärd. 

c) En medlem i Vingåker har begärt utträde ur partiet på grund av de interna 

stridigheterna i Vingåkersföreningen. 

 

6. Rapporter 

a) Partistyrelsen: Vid senaste mötet uteslöts Allard från Örebro. Kongressföreberedelser 

dominerar arbetet i övrigt. 

b) Landstinget: Landstingsgruppen har haft sitt avslutande möte för året då Patrik och Tony 

var inbjudna. Genomgång av verksamhetsplanen för 2013 som förberedelse för arbetet 

med ny verksamhetsplan och verksamhetsberättelse var dominerande under dagen. 

c) Partiföreningar:  

Eskilstuna: Ung Vänster och SSU i Eskilstuna planerar en manifestation mot rasism 21 

december som ser ut att få stor uppslutning.  UV har också svarat Eskilstuna-Kuriren på 

en artikel som klumpat ihop höger- och vänsterextremister, och de har blivit inbjudna till 

EK för ett studiebesök på tidningen. Partiföreningen i Eskilstuna har under tre helger 

samlat in pengar till tidningen Folkets julinsamling för kvinnojouren Moa och fått en 

debattartikel om våld mot kvinnor publicerad. Förra årets insamlingsresultat på 33 000 

har överträffats med god marginal i år. 

Oxelösund: Inför senaste kulturcaféet på Koordinaten delades informationsblad ut en 

timme innan med gott resultat. 28 personer deltog och på programmet fanns 

presentation av arbetet i nämnder och bolag i kommunen. Det blev 3 nya medlemmar 

den kvällen! Året avslutades med knytkalas i föreningen. 



Nyköping: Lokalföreningen har fått 10 nya medlemmar på två månader. Håkan och 

Nicklas träffar de nya över en fika, och många av dem vill vara med och jobba i 

valrörelsen på olika sätt. Julbord på Blommenhof avslutade året i lokalföreningen. 

Trosa: Föreningen behöver stöd i att få i gång i en hemsida. Tony och Kaj får i uppdrag att 

planera hur stödet kan utformas efter kongressen.  

d) Distriktsträff: Patrik, Tony, Elinor, Joel och Kristofer deltog från Sörmland. De deltagande 

ser positivt på en arbetsgrupp bestående av partiets anställda i vårt distrikt etableras 

inför valet. Frågan om hushållsutskicket diskuterades. Se särskild punkt nedan. 

e) Kongressombudsvalet: Protokollet från sammanräkningen av poströster har varit utsänt 

och lades med godkännande till handlingarna.  

f) Besöket från Somaliland: Det tidigare inställda besöket kommer att äga rum i vecka 6.  

   

7. Ekonomi 

Den ekonomiska rapporten för november godkändes och lades till handlingarna. Staffan och 

Maud träffas efter nyår för att korrigera felaktigheter i årets budget och planera för en 

särskild valbudget och nästa års budget inför nästa möte i VU. Konstaterades att uttag från 

vårt kontokort ska verifieras med kvitton för att kunna bokföras rätt och även attesteras. 

Angående valbudget konstaterades att det finns utrymme för att kulturarbetsgruppen kan 

förfoga över 30 000 kr för den tävling som planeras i distriktet. Om det sedan blir aktuellt 

med besök i lokal-föreningarna av vinnarna får ekonomin för sådana arrangemang lösas i 

lokalföreningarnas valbudget och genom att de söker/får stöd från distriktet. 

 

8. Valkonferens 

Kallelse till valkonferens 15 februari är utskickad till samtliga medlemmar som har e-post 

och till partiföreningarna. Antal ombud för respektive partiförening baseras på antalet 

medlemmar och meddelas i januari efter att antalet medlemmar i varje förening är fastställt 

per 31 december. Det bör framgå att det kan vara samma ombud till valkonferens och 

årskonferens, eller olika, men de bör väljas och inrapporteras samtidigt till DS senast 31 

januari då utskick av handlingar sker.  Valkonferensen börjar kl 10 och inleds med ett pass 

med feministiskt innehåll.  

 

9. Årskonferens  

Kallelse till distriktsårskonferens 15 mars är utskickad. Preliminär dagordning och sista 

datum för motioner bifogades kallelsen.  

a) Verksamhetsplan 2014. Arbetet är påbörjat av Patrik och Tony och ett förslag ska vara 

klart till kommande VU. Sedan ska verksamhetsplanen skickas ut 31 januari så att det är 

möjligt att hinna motionera på den- 

b) Verksamhetsberättelse 2013. Den baseras på årets verksamhetsplan och ett förslag ska 

vara klart till VU. Patrik skriver om kontakter med lokalföreningarna under punkten 

medlemsvärvning. Maud skriver några rader om internationellt och Staffan om miljö. 

Kvinnopolitiskt hinner det eventuellt bli retorikkurs för kvinnor under januari. Patrik och 

Tony skriver resten. 

 

 

 



10. Valombudsman rekrytering 

Annonsen är publicerad enligt planen. Fem ansökningar har inkommit. Sista ansöknings-

datum är 2 januari. Patrik och Tony väljer ut de tre bästa och kallar till intervju efter 

kongressen, tisdag 14 januari kl. 14. 

 

11. Fråga om hushållsutskick 

En skriftlig förfrågan om önskemål från distrikten har skickats ut och ska besvaras senast 9 

januari. 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. 

Varje försändelse beräknas kosta 1.60 kr med inbladning och 1.30 kr utan inbladning. Vi vill 

ha inbladning. Riktade utskick kostar ytterligare 0.13 kr. Patrik svarar på frågorna då Tony 

har semester. 

 

12. Vingåker 

Förfrågan från två medlemmar i Vingåker om medlemskap i Katrineholm har besvarats 

negativt av styrelsen där. DS har tillfrågat Eskilstuna, men även där har styrelsen sagt nej. 

Lokalföreingarnas ställningstagande måste respekteras. Att vara medlem enbart i distriktet 

är inte möjligt enligt partiets stadgar. Slutsatsen blir att DS rekommenderar att 

medlemmarna formellt stannar kvar i Vingåker. De kan därigenom delta i studier och 

aktiviteter som andra partiföreningar arrangerar och inbjuder öppet till. Patrik får i uppdrag 

att informera medlemmarna om detta. 

 

13. Studier 

a) Partiskolan, allmän inledning hölls i Oxelösund 23 november för med 24 deltagare från 

både Nyköping och Oxelösund. Lotta Johnsson Fornarve ansvarade för introduktionen.  

Några nya medlemmar deltog. Intresse för mer utbildning och diskussioner väcktes. 

b) I senaste VIPS erbjuds en ”Retorikkurs för kvinnor”. Förslag från Eskilstuna att DS 

arrangerar detta helst i januari innan övriga konferenser äger rum. Maud har kontaktat 

Kajsa som är kvinnopolitiskt ansvarig om planeringen och Martin för preliminär bokning. 

Kursen genomförs endast om 8 personer anmäler sig. Förslag till datum: Söndag 19/1, 

söndag 26/1, lördag 1/2 eller söndag 2/2  eller vardagar i V3, V4, V5 men inte 27/1. 

c) I senaste VIPS erbjuds även en ”Valskola” till varje distrikt under mars-april. VU föreslår 

att det tidigare planerade datumet för styrelseutbildning blir vårt första förslag: lördag 

29 mars. I andra hand föreslås lördagarna därefter, 5 april eller 12 april. Tony kontaktar 

Martin för bokning. 

d) Styrelseutbildningen föreslås äga rum ett lämpligt datum i maj. Frågan är om den tänkta 

youtube-kursen kan vänta så länge till samma dag eller arrangeras tidigare? 

 

14. Kongressen 

a) De valda kongressombuden och ersättarna är inrapporterade och kongressavgiften är 

betald för sex ombud. 

b) Patrik och Tony är anmälda som åhörare för DS, Kristofer för Eskilstuna. För dem är 

matkostnader betalda. 

c) Boende på Långholmen är bokat för 8 personer. (Kristofer ordnar eget boende) 



d) Alla ombud bokar sina egna resor enligt anvisningar från kongressbyrån. Kostnaden 

ingår i kongressavgiften enligt utjämningssystemet. Patrik, Tony och Kristofer bokar 

egna resor. 

e) Landstingsgruppen överlämnar tre läsplattor till DS kansli att användas av kongress-

ombud som saknar egen bärbar dator eller läsplatta. Läsplattorna disponeras av DS tills 

vidare. 

f) En presskonferens med ombuden innan dagens DS ställdes in.  DS utser preliminärt 

Maria F som gruppledare för ombuden då en kontaktperson efterfrågas från 

partikansliet. Maud meddelar Maria detta och ber henne kalla de övriga till en första 

träff med ombuden. Då beslutas om presskonferenser separat i norra och södra 

länsdelen.  

 

15. Övriga frågor 

En uppdaterad kalender för 2014 bifogas detta protokoll. 

 

16. Mötets avslutande 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

Nästa möte blir på partilokalen i Flen måndag 27 december kl 18.00.  
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