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Protokoll fört vid distriktsstyrelsemöte 

 i Vänsterpartiet Sörmland  
 

Datum: 2013-05-30   Plats: LH Jakobs lokal i Mariefred  

 

Närvarande:   

 

Helena Dahlström (Nyköping), Maud Ekman (Eskilstuna), Staffan Folke (Nyköping), Peter 

Hjukström (Strängnäs), Maggan Johansson (Flen), Kajsa Persson (Oxelösund), Patrik Renfors 

(Oxelösund), Tony Rosendahl (Katrineholm) och Ingela Wahlström (Oxelösund). 

 

 

Frånvarande: Alar Kuutmann   

 

*  *  *  *  * 
1. Mötets öppnande. 
 

Ordförande Patrik Renfors öppnade dagens möte. 
 

2. Formalia. 
 

a) Val av justerare: 

 

Beslöts  att utse Maggan Johansson till att justera dagens protokoll. 

 

b) Fastställande av aktuell röstlängd vid dagens DS-möte: 

 

I ordinarie DS-ledamoten Alar Kuutmanns frånvaro går förste 

ersättare Kajsa Persson in som ordinarie ledamot vid dagens DS-

möte. 

 

c) Fastställande av dagordning: 

 

Peter Hjukström anmälde en anslagsansökan från partiföreningen i 

Strängnäs under § 7 Ansökningar. 

 

Beslöts att med tillägg av den anmälda punkten fastställa presenterad 

dagordning. 

 
d) Godkännande av föregående mötesprotokoll (2013-04-18): 

 
Beslöts att lägga DS-protokollet från den 2013-04-18 till handlingarna. 
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3. Skrivelser. 
 

a) Från SCB: 

 

Distriktet har erhållit en skrivelse från SCB där de efterfrågar 

uppgifter om organisationens ekonomi. 

 

Kassör Staffan Folke rapporterade att han fyllt i och sänt in den 

aktuella undersökningen till SCB. 

 

b) Från ABF Sörmland: 

 

Distriktet har erhållit en inbjudan från ABF i Sörmland om 

deltagande i två utbildningsdagar den 25-26/8. 

 

Patrik Renfors kommer att delta automatiskt i sin egenskap av 

styrelsemedlem i ABF Sörmland. 

 

Beslöts  att utse Tony Rosendahl (som åker med i tjänsten) samt Peter 

Hjukström att delta i kursen för partidistriktets räkning. 

 

4. Rapporter. 
 

a) Från partistyrelsen: 

 

Ingen rapport från PS förelåg vid det aktuella mötet. 

 

b) Från landstingsgruppen: 

 

Maud Ekman föredrog en utförlig rapport från landstingsgruppen 

(Protokollsbilaga n1 och nr 2). 

 

c) Från partiföreningarna: 

 

Gnesta: Tony Rosendahl rapporterade att Micke Schiren nu 

formellt avsagt sig sin plats i kommunfullmäktige. Tyvärr har MS 

dessutom valt att gå till pressen där han fört fram direkt osaklig 

kritik mot Vänsterpartiet. I och med att MS avsagt sig sin plats i 

kommunfullmäktige övergår platsen till Vänsterpartiet i Gnesta. 

 

Nyköping: Jeanette Zetterström Österberg, Vänsterpartiets 

andranamn på fullmäktigelistan tillika ledamot av 

kommunfullmäktige, har lämnat partiet och samtliga kommunala 

uppdrag efter en lokal schism. Även JZÖ har valt att gå till 

lokaltidningen med sin bitterhet mot partiet. 
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Trosa: Patrik Renfors och Tony Rosendahl planerar att besöka den 

nyetablerade partiföreningen i Trosa. 

 

Beslöts att befria partiföreningen i Trosa från den obligatoriska avgiften 

till distriktet under 2013 för att underlätta för dem att bygga upp en 

egen stabil ekonomi. 

 

 Strängnäs: Patrik Renfors och Tony Rosendahl besökte 

partiföreningen i Strängnäs för en vecka sedan. 

 

 Eskilstuna: Maud Ekman rapporterade att PF i Eskilstuna nyligen 

deltagit i Pridefestivalen med eget infotält som hade varit flitigt 

besökt. Under den närmaste framtiden deltar partiet i flera lokala 

områdesdagar. Föreningen planerar även att delta i den kommande 

Världsmiljödagen. 

 

 Katrineholm: Tony Rosendahl rapporterade att PF i Katrineholm 

har fått flera nya medlemmar under senare tid. 

 

 Vingåker: PF i Vingåker hade eget stånd i samband med 

Vingåkers marknad för några veckor sedan. 

 

Oxelösund: PF i Oxelösund arrangerade nyligen ett lyckat 

kulturcafé som samlade 30-35 deltagare och som dessutom gav bra 

press i lokaltidningen. PF planerar terminsavslutning med grillning 

den 10/6. 

 

Flen: PF i Flen rapporterade att de hade ett väldigt lyckat 1 

majfirande i år. 

 

d) Ekonomisk rapport: 

 

Staffan Folke rapporterade att vi bara erhåller ekonomiska 

rapporter fyra gånger per år. Nästa rapporteringstillfälle infaller i 

augusti. 
 

5. Ansökningar. 
 

a) Ansökan från PF i Oxelösund: 

 

Partiföreningen i Oxelösund ansöker om 5 000 kronor som en 

delfinansiering av det kulturcafé PF arrangerade den 25 maj. 

 

Beslöts  att tillstyrka Vänsterpartiet Oxelösunds ansökan om 5 000 kronor. 

 

b) Ansökan från PF i Flen 

 

Partiföreningen i Flen ansöker om finansiellt stöd för att kunna  
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bjuda in ett par kvinnor från Somaliland. 

 

Beslöts  att bevilja PF i Flen ett anslag på 5 000 kronor under förutsättning 

att projektet kommer igång och att PF i Flen ordnar med övrig 

nödvändig finansiering på annat håll. 

 

att det beviljade anslaget tas ur partidistriktets kvinnopolitiska 

fond. 

 

c) Ansökan från PF i Strängnäs: 

 

Partiföreningen i Strängnäs ansöker om 1 870 kronor som 

delfinansiering av ett Café Radikal med Maj Wechselmann den 28 

april. 

 

Beslöts  att tillstyrka PF i Strängnäs ansökan om 1 870 kronor. 

: 

6. Facebookgruppen. 
 

Beslöts  att med omedelbar verkan lägga ner och helt avveckla 

partidistriktets facebookgrupp. 

 

att fortsätta och utveckla partidistriktets nyetablerade gillasida på 

facebook. 

 

7. Valprocedurfrågor. 
 

a) EU-valet och nomineringar: 

 

Nomineringar till partiets centrala EU-valsedel inför nästa års EU-

parlamentsval skall lämnas in senast den 14 juni. 

 

Beslöts  att från distriktsstyrelsens sida nominera följande tre 

sörmlandsmedlemmar: Lotta Johnsson Fornarve, Peter Hjukström 

och Tony Rosendahl. 

  

att från distriktsstyrelsens sida nominera följande två personer från 

partiet i övrigt: Lars Ohly och Ida Gabrielsson. 

 

b) Valprocess och nomineringsförfarande till kongress och valrörelse: 

 

Beslöts  att bjuda in valberedningen till nästkommande DS-möte för att 

göra upp en tidsplan. 

 

8. Kalendarium. 
 

Tony Rosendahl föredrog förslag till kalendarium för  
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partidistriktet: 

 

- Kallelse till partikongressen går ut under juni månad. 

- Nästa DS-möte äger rum den 26/6 kl 17.30 i Flen. 

- 28-29/9 arrangeras en valstrategikonferens på Syninge 

kursgård. Till denna konferens inbjuds gruppledare, PF-

ordförande, DS, tjänstemän och landstingsgrupp. Ambitionen 

är att varje PF skall vara representerad av två personer. 

- Nomineringskonferens öppen för alla medlemmar arrangeras i 

Eskilstuna den 16/11. 

- Den 29/11 är sista dag för anmälan av delegater till 

partikongressen. 

- Den 10-12/1 2014 genomförs Vänsterpartiets 40:e kongress i 

Stockholm. 

- Den 15/2 2014 arrangerar distriktet en valkonferens där 

vallistorna till riksdag och landsting fastställs via 

ombudsrepresentation från partiföreningarna. 

- Den 15/3 2014 genomförs distriktsårskonferens på Åsa 

Folkhögskola 

 

Beslöts  att fastställa kalendariet för distriktet enligt ovan presenterade 

förslag. 

 

9. Studier. 
 

 Patrik Renfors rapporterade att den sydöstra delen av partidistriktet 

försöker dra igång studieverksamhet till hösten. 

 

10. Uppföljning av Flammans prenumerationskampanj. 
 

Tony Rosendahl lämnade en rapport. Tony fortsätter att undersöka 

hur den aktuella kampanjen har genomförts i vårt län. 

 

11. Övriga frågor. 
 

a) Vänsterdagarna i Malmö: 

 

Beslöts  att skicka distriktets ombudsman Tony Rosendahl som distriktets 

representant på Vänsterdagarna i Malmö i oktober. 

 

b) Världens Barninsamlingen hösten 2013: 

 

Beslöts att DS varmt uppmanar och rekommenderar distriktets 

medlemmar och partiföreningar att engagera sig aktivt i den stora 

insamlingskampanjen för Världens Barn som kulminerar den 5/10 

respektive 12/10. 
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att denna uppmaning inklusive aktuella datum bl a kommuniceras 

via distriktstidningen ”En rak vänster”. 

 

11. Avslutning. 
Ordförande Patrik Renfors förklarade dagens DS-möte för avslutat. 

 

 

 

 

Vid protokollet:__________________________________________ 

 Peter Hjukström, sekreterare  

                              

 

            

Justeras:________________________________________________ 

   Maggan Johansson, justerare 

 

  

 


