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Protokoll från Vänsterpartiet Sörmlands årskonferens,  

Åsa folkhögskola  2013-03-23 

 

Närvarande 

Valda ombud för lokalföreningar, DS-ledamöter, repr. för landstingsgrupp, revisorer och 

valberedning. Från partistyrelsen medverkar Karin Rågsjö. 

 

§1 Årskonferensens öppnande 

Årskonferensen öppnas av distriksstyrelsens ordförande Patrik Renfors. 

 

§2 Årskonferensens behörighet 

Årskonferensen förklaras behörigen utlyst. 

 

§3 Upprop, fastställande av röstlängd 

Ombuden ropas upp, röstlängden fastställs till 32 ombud – se bilaga 1. 

 

§4 Fastställande av dag- och arbetsordning 

Årskonferensen beslutar 

att fastställa dag- och arbetsordning – se bilaga 2 resp. 3    

 

§5 Val av mötespresidium 

Årskonferensen beslutar 

att välja Lotta Johnsson-Fornarve till mötesordförande 

att välja Kerstin Soläng till mötessekreterare 

 

§6 Val av justerare tillika rösträknare 

Årskonferensen beslutar 

att välja Abdi Ali Muhumed och Annika Goblirsch till justerare tillika rösträknare 

 

§7 Val av valberedningskommitté 

Årskonferensen beslutar 

att välja Maria Chergui, Kaj Johansson och Maud Ekman till valberedningskommitté 

att välja Maria Chergui till sammankallande 

 

§8 Beslut om nomineringstidens utgång 

Årskonferensen beslutar 
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att fastställa nomineringstidens utgång till kl. 13.00 

 

§9 Partistyrelsens hälsning 

Anförande av partistyrelsens representant Karin Rågsjö. 

 

§10 Internfeministisk utbildning 

Karin Rågsjö föreläser kring PS internfeministiska utbildningssatsning.  

 

§11 Distriksstyrelsens verksamhetsberättelse 

DS ordförande Patrik Renfors föredrar distriksstyrelsens verksamhetsberättelse för 2012. 

Årskonferensen beslutar 

att lägga distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse till handlingarna 

 

§12 Distriksstyrelsens ekonomiska rapport och balansräkning 

Kassör Staffan Folke föredrar balans- och resultatrapport. 

(Partiföreningarna kan notera att det är möjligt att söka bidrag från DS för feministiska 

aktiviteter ur avsättning för kvinnopolitiskt arbete.) 

Årskonferensen beslutar  

att godkänna balans- och resultatrapport 

 

§13 Revisorernas berättelse 

Revisorerna Gun Karlsson och Hadar Nordblom har granskat 2012 års räkenskaper. 

Hadar Nordblom föredrar revisorernas berättelse – se bilaga 4.  

Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för avgående styrelsen. 

Årskonferensen beslutar 

att godkänna revisorernas berättelse 

 

§14 Beslut om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 

Årskonferensen beslutar 

att bevilja den avgående distriksstyrelsen ansvarsfrihet 

 

§15 Landstingsgruppens verksamhetsberättelse 

Landstingsgruppens gruppledare Maud Ekman föredrar landstingsgruppens 

verksamhetsberättelse. 

Årskonferensen beslutar 

att lägga landstingsgruppens verksamhetsberättelse till handlingarna 

 

§16 Landstingsgruppens verksamhetsplan 

Maud Ekman föredrar landstingsgruppens förslag till verksamhetsplan. 

 

Maria Chergui yrkar 

att  på sidan 3, andra stycket, fjärde raden ändra meningen enl följande: 
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”…resurser till hälsofrämjande sjukvård, förebyggande hälsovård och psykiatri och ser 

folkhälsoarbete som grundläggande för att Landstinget Sörmland ska kunna nå målet att bli 

Sveriges friskaste län 2025.” 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att årskonferensen beslutar bifalla det 

 

Maria Chergui yrkar vidare 

att på sid 2 under rubriken Inledning  

på fjärde raden stryka ordet samt och att i femte raden lägga till ”…2025 samt SKL-rapporten 

”Gör jämlikt – gör skillnad”.” 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att årskonferensen beslutar bifalla det 

 

Firat Nemrud yrkar 

att på sid 4 under rubriken Strategi och inriktning lägga till följande mening:  

”Under året kommer arbetet med integrationsfrågor, bemötande och social hållbarhet att 

intensifieras.” 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att årskonferensen beslutar bifalla det 

 

Lotta Johnsson-Fornarve yrkar 

att på sidan 4 under rubriken Strategi och inriktning lägga in följande mening:  

”Vi ska utveckla samarbetet mellan landstinget och kommunerna runt folkhälsoarbetet.” 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att årskonferensen beslutar bifalla det 

 

Hans Hedström yrkar 

att under rubriken Övriga uppdrag på sid 6 i andra meningen stryka 

”…utifrån våra grundläggande värderingar…”, så att ny mening lyder ”Vänsterpartiets 

representanter arbetar i dessa forum.” 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att årskonferensen beslutar bifalla det 

 

Årskonferensen beslutar 

att med ovanstående ändringar/tillägg fastställa landstingsgruppens förslag till 

Verksamhetsplan 

 

§17 Utdelning av integrationspris 

Punkten behandlas inte då inga nomineringar på pristagare inkommit. 

 

§18 Behandling av motioner 

7 motioner har inkommit. (Hänvisning till bilaga avser också DS svar på motionen.) 

1. Motion ang Kommunicera besluten från distriktets årskonferens snabbt har inkommit 

från Lasse Nilsson – se bilaga 5. 

Distriktsstyrelsen har föreslagit årskonferensen att anse motionen besvarad.  

Årskonferensen beslutar  

att bifalla DS förslag 
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2. Motion ang Intern information, kommunikation och demokrati har inkommit från 

Lasse Nilsson – se bilaga 6.  

Distriktsstyrelsen har föreslagit årskonferensen att avslå motionen.  

Årskonferensen beslutar 

 att bifalla DS förslag  

 

3. Motion ang Utveckla partiets interna demokrati och politiska styrka har inkommit från 

Lasse Nilsson – bilaga 7. 

Distriktsstyrelsen har föreslagit årskonferensen att avslå första att-satsen i motionen och att 

anse den andra att-satsen besvarad. 

Årskonferensen beslutar  

att bifalla DS förslag 

 

4. Motion ang Vänsterpartiet måste verka för rimliga ersättningar till dem som åtar sig 

politiska förtroendeuppdrag  har inkommit från Lasse Nilsson – se bilaga 8. 

Distriktsstyrelsen har föreslagit årskonferensen att anse att-sats ett och två som besvarade, 

samt att avslå tredje att-satsen. 

Årskonferensen beslutar  

att bifalla DS förslag 

 

5. Motion ang Kyrkovalet har inkommit från Conny Jakobsson – se bilaga 9.  

Distriktsstyrelsen har föreslagit årskonferensen att avslå första att-satsen i motionen och att 

anse den andra att-satsen besvarad. 

Årskonferensen beslutar  

att bifalla DS förslag 

 

6. Motion ang Att skapa en avgiftsfri busstrafik i Sörmland har inkommit från Gunnar 

Eriksson – se bilaga 10. 

Distriktsstyrelsen har föreslagit årskonferensen att bifalla motionen. 

Kaj Johansson yrkar  

att mot bakgrund av att kravet redan finns med i vårt landstingspolitiska program motionen 

istället ska anses besvarad  

Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att årskonferensen beslutar 

att bifalla Kaj Johanssons förslag 

 

7. Motion ang Att finansiera en avgiftsfri busstrafik i Sörmland har inkommit från Gunnar 

Eriksson – se bilaga 11. 

Distriktsstyrelsen har föreslagit årskonferensen att avslå motionen. 

Årskonferensen beslutar  

att bifalla DS förslag 

 

§19 Behandling av förslag till verksamhetsplan 

Patrik Rehnfors föredrar distriktsstyrelsens förslag till verksamhetsplan. 
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Linn Mårtensson yrkar  

att under rubriken Kvinnopolitiskt arbete, sid 6, som ny mening 4 lägga till följande mening 

”Vi ska sträva efter en feministisk medvetenhet som ska prägla vårt arbete såväl internt som i 

vår utåtriktade verksamhet.” 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att årskonferensen beslutar bifalla det 

 

Maria Forsberg yrkar 

att under rubriken Lokalföreningarna, sid 3, ändra mening 3 enligt följande 

”…någon gång per år till en kombinerad ordförande-, gruppledar- och politisk sekreterarträff 

för att utveckla politiken.” 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att årskonferensen beslutar bifalla det 

 

Lotta Johnsson-Fornarve yrkar 

att följande mening läggs in som sista mening under rubriken Solidaritetsarbete, sid 5: 

”Vi ska efter förmåga delta i Vänsterpartiets internationella arbete som initieras på nationell 

nivå av t ex VIF (Vänsterns internationella forum).  

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att årskonferensen beslutar bifalla det 

 

Kaj Johansson yrkar 

att en redaktionell ändring ska göras så att alla kampanjer som planeras hamnar under samma 

stycke i verksamhetsplanen. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att årskonferensen beslutar bifalla det 

 

Årskonferensen beslutar 

att med ovanstående ändringar fastställa Verksamhetsplan för Vänsterpartiet Sörmland 

2013/2014 

 

§20 Behandling av förslag till budget 

Kassör Staffan Folke föredrar förslag till budget för 2013.  

Årskonferensen diskuterar DS förslag att inte byta leverantör för valrörelsekontot. (Förra 

årskonferensen uppdrog til DS att utreda om ett mer etiskt val kunde göras än att behålla OK 

som kontoleverantör)  

Anna-Greta Segerberg yrkar 

att valrörelsekontot flyttas till JAK-banken 

Maria Forsberg yrkar 

att valrörelsekontot flyttas till SBAB 

Glenn Rindhoff yrkar med instämmande av Hans Hedberg och Åsa Tallberg 

att valrörelsekontot kvarstår i OK 

Maria Chergui yrkar 

att DS får i uppdrag att byta valkontoleverantör och att undersöka var Vänsterpartiet 

Sörmland ska ha sina pengar placerade utifrån den värdegrund som vårt parti vilar på. 

Vindkraftskooperativ ska ingå som ett alternativ som särskilt ska undersökas. 
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Ordföranden ställer bifall till Maria Cherguis yrkande om en bredare undersökning mot 

avslag av det samma. Om årskonferensen bifaller Maria Cherguis yrkande faller de övriga 

yrkandena. Försöksvotering med handuppräckning genomförs och utfaller med 20 röster för 

bifall resp 9 för avslag. 3 ombud avstår. 

Årskonferensen beslutar därmed 

att bifalla Maria Cherguis yrkande 

 

Ordförande ställer under proposition om bifallet till förslaget innebär att beslut om ev byte av 

kontoleverantör ska fattas på nästa årskonferens alt. om DS ska fatta beslut efter genomförd 

undersökning. En försöksvotering med handuppräckning genomförs vilken utfaller med 15 

röster för att DS ska fatta beslut efter genomförd utredning resp 12 röster för att nästa 

årskonferens ska fatta beslut. 5 ombud avstår. 

Årskonferensen beslutar därmed 

att DS efter genomförd undersökning fattar beslut om byte av kontoleverantör 

 

Lotta Johnsson Fornarve yrkar 

att budgeten tillförs utgifter för kongress 25.000 kr samt för tidningen Flamman 15.000 kr 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att årskonferensen beslutar bifalla det 

 

Årskonferensen beslutar 

att godkänna förslag till budget med ovan beslutade ändring 

 

§21 Val 

a) Val av distriksstyrelseordförande 

Valberedningen föreslår Patrik Rehnfors som ordförande. 

Årskonferensen beslutar 

att välja Patrik Rehnfors till ordförande 

b) Val av övriga ledamöter i distriksstyrelsen 

Valberedningen föreslår Maud Ekman, Ingela Wahlstam, Staffan Folke, Maggan 

Johansson, Alar Kuutmann och Helena Dahlström som ordinarie ledamöter, och Kajsa 

Persson och Peter Hjukström som ersättare. 

Årskonferensen beslutar 

att välja de föreslagna till ledamöter resp. ersättare 

c) Val av revisorer 

Valberedningen föreslår Gun Karlsson och Hadar Nordblom.  

Årskonferensen beslutar  

att välja de föreslagna till revisorer 

d) Val av ledamöter till integrationspriskommitté 

Valberedningen föreslår Maria Chergui och Firat Nemrud 

Årskonferensen beslutar 

att välja de föreslagna till integrationspriskommitté 

e) Val av valberedning 
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Valberedningskommittén föreslår Ellinor Sundén, Maria Forsberg, Lotta Back, Håkan 

Johansson och Rashid Azarå. Valberedningskommittén föreslår Maria Forsberg som 

sammankallande. 

Årskonferensen beslutar 

att välja de föreslagna till ny valberedning med Maria Forsberg som sammankallande. 

 

§22 Valrörelsen 2014 

Patrik Rehnfors föreslår att frågan om valet 2014 skjuts upp till senare tillfälle. 

Årskonferensen delar hans uppfattning och punkten utgår därmed. 

 

§23 Övriga frågor 

1. Alar Kuutman ger en återblick på 1:a maj 2012 när Svenskarnas parti orsakade 

upplopp i centrala Eskilstuna. De har även i år tillstånd för demonstration i Eskilstuna, 

men enligt hemsidan ska de demonstrera i Jönköping – förhoppningsvis orkar de 

kanske inte med att mobilisera för både Eskilstuna och Jönköping. Ett 

kulturevenemang i antirasistisk anda planeras under eftermiddagen  i Eskilstuna 1:a 

maj – bl a kommer Anneli Jordal att tala. Alla partiföreningar i Sörmland är välkomna 

att delta. 

2. Partiföreningarna informerar kort om sina resp 1:a maj-aktiviteter. 

3. Maria Forsberg informerar om att 6/4 fortsätter Vänsterskolan i Eskilstuna med tema 

Media med deltagande av Barbro Sörman. Information går även ut via mail. 

4. Mokthar Chergui önskar att integrationspriset delas ut under första maj t ex i 

Eskilstuna vid antirasistisk aktivitet. DS beaktar förslaget i sitt fortsatta arbete. 

      

§24 Mötets avslutande 

Ordföranden tackar ombud och övriga deltagare och avslutar mötet. 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Johnsson-Fornarve, ordförande  Kerstin Soläng, sekreterare 

 

Justeras: 

 

 

 

Abdi Ali Muhumed                                                        Annika Goblirsch 

    

 

Talarstatistik: 67 inlägg har gjorts av kvinnor (PS repr. oräknad), under en sammanlagd tid av 

1 tim 10 min. 100 inlägg har gjorts av män, under en sammanlagd tid av 1 tim 30 min. 


