
		

	
                                          Östergötland 
	
Protokoll. 
Styrelsemöte 11/9 2016  
 
Närvarande: 
Ledamöter: Bengt Nordström, Margareta Fransson, Daniel Egonsson, Tommy 
Kennberg, Olof Öberg, Per Hallström, Ulf Nilsson, Mia Sköld 
Övriga: Jens Lindell, Åke Wester 
 
1. Mötesformalia 
Ordförande: Bengt Nordström 
Sekreterare: Mia Sköld 
Justerare: Daniel Egonsson 
 
2. Ekonomisk uppföljning:  
Finns ingen just nu. Ett datahaveri gör att vi inte just nu kan få siffrorna. 
Resultatrapport skickas till styrelsen direkt när datorhaveriet är åtgärdat. 
 
3. Inkomna skrivelser: 
Åke Wester har inkommit med en motion.  
Styrelsen yrkar bifall till motionen och skickar den vidare till Distriktsstämman.  
 
4. Rapporter, aktuell politik: 
Regionen: 
Parkeringsavgifter vid sjukhusen.  
Fastställa alla verksamhetsplaner. 
Motala lasarett – upphandlat eller ej. 
Kollektivtrafikplan på gång. En del av länstransportplanen. 
Nya regionala miljömål på gång. 
 
 
5. Rapporter, uppföljning av tidigare beslut. 
- Utbildningsplan 
* Inventerat antalet nya medlemmar. 8/10 kommer vi att arrangera en 
utbildningsdag för dessa. 
- Kanslifunktionen 
* 19/9 kommer det att bli MBL-förhandlingar inför bytet av arbetsgivare. 



- Kommunikationsplanen 
* Första mötet har varit. Det var ett mycket bra möte där en mängd behov 
identifierades. Arvodering av sammankallande, Michael Williams, behöver 
fastställas. Förslaget är att styrelsen arvoderar honom för augusti, och att Jens 
tar kontakt med arbetsförmedlingen för vidare anställning.  
Ordförande Bengt Nordström får delegation på att fastställa Augustis summa och 
förhandla vidare med Michael. Vu får delegation att arbeta vidare med frågan. 
Augusti: 40 timmar á 180 kr. 7200kr. 
 
6. Öppna aktiviteter för små lokalavdelningar, jämställdhetsfokus 
(jämställdhetsambassadörerna) 
Ett möte med MP Söderköping och MP Valdemarsvik ledde fram till att vi från 
distriktsstyrelsen tar på oss att hjälpa till med temakvällar. Först ut är en kväll om 
mansnormer med våra jämställdhetsambassadörer. Kansliet får i uppgift att se till 
att kallelse går ut, att det blir en blänkare i tidningar och att det bokas en lokal.  
Det finns kostnader i detta. Stöd från riks? Jens undersöker detta. 
Vadstena och Motala har koncept som är öppna för alla. Grönt café eller gröna 
pubar. 
 
7. Regionprogramsarbetet – inriktningsbeslut. 
* Tilläggsmening i stycket Utformning: Särtrycken ska sedan konkretiseras 
ytterligare i samband med framtagandet av valmaterial. 
* Temadag senast i mars. 
 
8. Normalstadgar för Miljöpartiet de gröna i Östergötland – beslut om 
remissversion. 
* Ändring i punkt 9.1. Årsstämman utser 8 ledamöter 0ch 3 ersättare. 
* punkt 13.1. Förtydliganden om anställda inom distriktet. 
* Skickas på remiss till lokalorganisationerna och PS. Sista datum för remissvar 
9/10. 
* Styrelsemöte om remissen den 11/10 kl 17.00. 
 
9. Arbetsordning för VU, beslut. 
Styrelsen fastställer arbetsordningen för VU. 
 
10. Ordförandeinstruktion samt beslut om arvode. 
Bengt redogör för ordförandens arbetsuppgifter och belastning. I genomsnitt en 
arbetsdag i veckan.  
Styrelsen godkänner ordförandeinstruktionen och fastställer arvodet oförändrat 
fram till årsstämman. 
 
 
 



11. Riksorganisationens målbildsarbete, beslut om remissvar. (Omedelbar 
justering) 
Vi föreslår att en skrivning om EU-nivån läggs till. Och att jämställdhetsfrågan 
läggs till som en prioriterad fråga. 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
12. Övriga frågor:  
informationsbrev 
* 30/9 kommer det första informationsbrevet ut. Alla ledamöter i DS är ansvariga 
för att skicka in material om kommande evenemang. 
 
 2 politiska frågor:  
* Kollektivtrafiken, omfattande protester på grund av de nedlagda busslinjerna. 
Men det känns som om det värsta har lagt sig. 
* Vattenregleringsfrågan, Stora energiförluster när vatten strömmar förbi utan att 
tas omhand. Miljöpartiet borde kräva att få information om hur vattenregleringen 
egentligen går till. Passar kanske bättre på lokalnivå.  
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
Bengt Nordström, Ordförande                               Daniel Egonsson, Justerare 
 
 
 
 
Mia Sköld, Sekreterare 


