
Protokoll nr 2

Protokoll från styrelsemöte i Vänsterpartiet Sörmland 
torsdagen den 18/4 2013.

Närvarande: Patrik Renfors, Maud Ekman, Ingela Wahlstam, Staffan Folke,  Helena Dahlström, 
Kajsa Persson, Maggan Johansson, Peter Hjukström

§ 1. Mötets öppnande
Ordföranden Patrik Renfors hälsade alla välkomna och öppnande mötet.

§ 2. Val av sekreterare och justerare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Staffan Folke och till justerare valdes Helena Dahlström.

§ 3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägg under § 10 c, konferensresan och § 13, kommande 
möten.

§ 4. Föregående protokoll 
Föregående protokoll fanns inte tillgängligt, detta var det konstituerande protokollet och 
Staffan Folke redogjorde för innehållet vilket ansågs räcka. Protokollet lades till 
handlingarna.

§ 5 Konstituering
Beslöts att bilda ett VU med ordförande, vice ordförande och kassör.
Beslöts att välja Maud Ekman till vice ordförande.

§ 6 Arbetsgrupper
Förslag på arbetsgrupper
Ämne Intresserade
Internationella frågor
Kvinnopolitiska frågor Kajsa Persson
Fackliga frågor Ingela Walstam
Studier Alar Kuutmann ?
Miljöfrågor Staffan Folke
Infrastruktur Maud Ekman
Medlemsvärvning Helena Dahlström
Organisationsutveckling Peter Hjukström
Ärendet bordlades till konferensen

§ 7 1 maj
Ansökan om bidrag till kulturevenemanget den 1 maj inkom från arbetsgruppen. Under 
förutsättning att lokalföreningarna i Eskilstuna, Strängnäs och Flen godkänner ansökan 
beviljar DS det begärda beloppet på 10 000 kr.
Insamlingar under 1 maj kommer i år att gå till Svenska Afghanistankommittén, speciellt 
inriktat på utbildning och den lokala organisationen HAWLA.
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§ 8 Skrivelser
En preliminär skrivelse har inkommit från Flens avdelningen om bidrag för att kunna bjuda 
in två kvinnor från Somalia. DS uppmanar Flen att inkomma med den fullständiga 
skrivelsen.

§ 9 Ekonomi
Kvartalsrapporten redovisades av kassören och godkändes av styrelsen. Rapporten lades till 
handlingarna.

§ 10 Rapporter
a. Lokalföreningar
Trosa kommer att ha sitt årsmöte den 23/4 kl 19.00
Gnesta. Efter diskussioner med partisekreteraren Aron Etzler kommer den oppositionelle 
medlemmen att erbjudas följande: Avsäga sina uppdrag i kommunen och få behålla sitt 
medlemskap i partiet, om inte kommer diskussion  om uteslutning.
b. DS-ordförandeträf
Patrik Renfors lämnade en muntlig rapport som lades till handlingarna.
c. Landstinget/PS
Ingen rapport från PS. Maud Ekman lämnade en muntlig rapport från landstinget och 
Regionförbundet. Rapporten lades till handlingarna.
d. Övrigt
Ombudsmannen kommer att skicka ut all in formation om kon ferensen.

§ 11 Grupp/kommunalrådsträff
Maud Ekman skickar ut förslag på mötestid till alla gruppledare/kommunalråd.

§ 12 Studier
Staffan Folke åker på miljöseminarie anordnat av partiets riksdagsgrupp i Riksdagshuset  
den 19/4.
Studier i södra distriktet kommer att anordnas under maj. Håkan Johansson håller i trådarna.

§ 13 Kommande möte
Nästa möte äger rum torsdagen den 30/5 klockan 18.00 i Mariefred.

§ 14 Övriga frågor
Önskemål framkom att distriktet ska skapa en ”gillasida” på Facebook.

§ 15 Avslutande av möte
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet Justeras

Staffan Folke Helena Dahlström


