
 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Miljöpartiet de Gröna, 
Östergötland, den 17 oktober kl.10.00 – 13.30 i Linköping. 

 

Närvarande: Fatemeh Fatah, Margareta Fransson, Per Hallström, 

Tommy Kennberg, Jens Lindell (från kansliet), Ulf Nilsson, Gudrun 

Skoog, Kerstin Sundquist, Märta Svärd, samt tre representanter för Grön 

Ungdom i Linköping. Se punkt 3. 

Anmält förhinder: Bengt Nordström, Olof Öberg, Abiola Laiyenfe, Sofia 

Löfberg 

Gästtalare var Åke Wester, som före sammanträdet talade om 

Naturvårdsproblem i vattenvägar, särskilt om djur med betoning på ålar, 

som fastnar eller hackas sönder i turbiner vid kraftverk. Han har i flera år 

utan framgång försökt bearbeta kraftverksägare o politiker att låta bygga 

passager förbi kraftverken för att rädda fisken. Nils Hillerbrand, vår 

ordförande i Tekn. Verken i Linköping behöver vårt stöd för att få verket 

att agera. Nu när media över landet larmat, kanske det händer något. 

 

1. Margareta öppnade sammanträdet och valdes i Bengts frånvaro till 

ordförande. Till justerare valdes Gudrun och Ulf. 

 

2. Åke Westers medverkan, men han talade före sammanträdet. 

 

3. GU Linköping. Styrelsen presenterade sig för de tre från GU och de, Johanna 

ordf. Ebba, språkrör och Emil, språkrör presenterade sig för oss. De berättade 

att de brukar vara upp till tio personer på sina samlingar och att de diskuterar 

olika frågor och trivs med varandra. De planerar ett läger för alla i GU i 

Östergötland för att kunna få till ett samarbete. De behöver hjälp med lokal 

och talare. Margareta bad om deras kontaktuppgifter. Märta nämnde om ett 

föredrag om den aktuella frågan Gruvor och vatten i Missionskyrkan i 

Linköping tisdagen den 20 oktober kl. 18.00 – 20.30. 

Musikhjälpen nämndes även. Det är en kommunal fråga om klimatflyktingar, 

så den tar Margareta med sig till MP Linköping. 

 



4. Margareta gick igenom viktiga punkter i föregående protokoll och det 

godkändes och lades till handlingarna. 

 

5. Ekonomisk rapport. Per gick igenom den senaste rapporten och den 

godkändes och lades till handlingarna. 

 

6. Svar på remiss från PS om nytt sätt att välja ombud till kongressen. 

Beslut: Att skriva ett förtydligande vad gäller val av ombud i 

kommun/valkrets/distrikt centralt, samt att föreslå att även Gröna Seniorer 

ska ha ombud på kongressen. Beslut: Att VU tar beslut om den slutliga 

utformningen av vårt svar. 

 

7. Stadgar. Per nämnde kort de viktigaste förändringarna i förhållande till 

nuvarande stadgar. Jens föreslår efter samtal med riks att vi ska ha tillägget att 

förändringar i stadgarna, som föranleds av beslut på riks ska tas på ett 

medlemsmöte med enkel majoritet. Beslut: Stadgarna ska inte ha någon sådan 

tilläggsparagraf. 

Beslut: Bifall till beslutsförslaget om nya stadgar, vilket ska läggas fram för 

medlemmarna på höstmötet för ett som vi hoppas första beslut. 

 

8. Medlemsmöte den 14 november kl. 9.30 – 14.00  i Linköping. De föreslagna 

punkterna för dagordningen antogs. Ulf föreslog att vår ordförande Bengt eller 

vår vice ordförande Margareta eller annan aktiv medlem i Mp Östergötland 

ska vara ordförande på medlemsmötet för att då få ett smidigare möte 

eftersom det är personer som är väl insatta i frågorna. Beslut: VU beslutar i 

frågan. 

 

9. Ny regional indelning. Margareta redogjorde för hur arbetet bedrivs.  

Östergötland är en region sedan den 1 januari 2015. Regeringen är aktiv vad 

gäller regioner, som måste ha ca 1,2 miljoner invånare för att fungera väl.  

- Regeringen har en kommitté som tillsammans med tre kontaktpersoner från 

nuvarande regioner ska föreslå ny regional indelning. 

- Det finns en politisk ledningsgrupp där alla partier på något sätt är 

representerade, som ska utgöra arbetsgrupp för regionfrågor. 

Sjukvårdsperspektivet ska vara centralt. 

- Bengt, som representant från distriktet och Margareta, som representant från 

kommuner följer frågan noga och ska ha en stående punkt på regionstyrelsens 

möten, då de ska rapportera hur arbetet framskrider. Beslut:  På förslag av 

Margareta får hon och Bengt i uppdrag att bilda en intern samrådsgrupp med 

representanter från kommunföreningarna för att diskutera vilka frågor en 

region ska hantera i framtiden. 

 

10. Regiondag den 13 februari in Stadshuset i Linköping. Dagen ska handla om 

våra prioriterade frågor VATTEN, LANDSBYGD och KULTUR. Vi räknar med 



att bilda nätverk som arbetar med dessa frågor för att kunna bedriva en bra 

politik. 

Inbjudna blir regionråd från grannlänen och KSO från andra län. 

 

Program 

- Anders Wallner, partisekreterare, kommer att berätta om regeringens arbete 

och om arbete inför valet 2018, samt vara moderator vid den efterföljande 

diskussionen. 

- Olof Hermelin, chef för Länsmuséet, Östergötland kommer och provocerar 

oss: ”Ni har ju ingen egen kulturpolitik” 

- Kew Nordqvist, vår förre jordbrukspolitiske talesperson, talar om ny politik 

för Sveriges  landsbygd. 

- Emma Nohrén, vår landsbygdspolitiske talesperson, talar om samma ämne. 

- En person talar om Vattenbruk Ost, om blå näringar. 

- Diskussion 

 

11. Komplettering av valutvärderingen. Kerstin redogjorde för bilagan till 

Valutvärderingen, en komplettering. Beslut. VU arbetar med fortsättningen, 

som blir en plan för valarbetet inför valet 2018. 

 

12. Rapport från Ordförandeforum i Stockholm. Kerstin redogjorde för några 

punkter som togs upp och Gudrun berättade att vi guidades genom 

Riksdagshuset, samt att det är bra med rapporter från kommunerna så att 

man kan inspireras av varandras idéer om aktiviteter.  

 

13. Jämställdhetsambassadörer. Vi konstaterade att det är bra att 

jämställdhetsarbetet kommit igång och att vi fått en rapport från 

tvådagarsmötet i Stockholm, som Elin Wetterstrand och Andreas Tan Sjöberg 

deltagit i. Styrelsen uttryckte sin tacksamhet för rapporten. 

 

14. Ordförande avslutade mötet och några av oss gick för att inta lunch. 

 

 

Linköping dag som ovan 

 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………… 

Kerstin Sundquist, sekreterare               Margareta Fransson, ordförande 

 

 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

Ulf Nilsson, justerare               Gudrun Skoog, justerare 


