
		

	
                                          Östergötland 
	
Protokoll. 
Styrelsemöte 11/10. -16 
 
Närvarande: 
Styrelseledamöter: Bengt Nordström, Mia Sköld, Margareta Fransson, Per 
Hallström, Ulf Nilsson, Daniel Egonsson, Olof Öberg 
Övriga närvarande: Kerstin Sundquist. 
 
1. Mötesformalia 

 
Ordförande: Bengt Nordström 
Sekreterare: Mia Sköld 
Justerare: Margareta Fransson 
 
2. inkomna skrivelser: 
 
Motion om Regionindelning. 
Skrivelse från Partistyrelsen om valnomineringssystemet. 
Förs till protokollet och behandlas vid nästa möte. 
 
3. Nya stadgar för MPÖ. 
 
Mötet bestämmer att vi ska ha kvar skrivelsen om att motionsstopp ska vara 60 dagar före 
stämma. Styrelsen beslutade också att lägga till i arbetsordningen för styrelsen att det ska 
skrivas in att styrelsen påminner skriftligt om motionsstopp upprepat och i god tid. 
 
Mötet beslutar att val av styrelse ligger kvar som i liggande förslag.  
 
Styrelsen ändrar formuleringen om personval. Ny skrivning: Utom vid personval då det ska 
vara sluten omröstning om antalet kandidater är större än uppdragen. 
Styrelsen ändrar också formulerar om så att ordet ”lotten” undviks. Lottning är en bättre 
formulering. 
 
Styrelsen ändrar ordalydelsen i punkten 14.2 
Ändringar som står i motsättning till partistadgar eller de av kongressen beslutade 
normalstadgarna för distrikt får inte göras. 
 
Styrelsen antar de nya stadgarna för presentation på distriktsstämman. 
 
 



4. Dagordning för stämman: 
    - Behandling av de nya stadgarna 
    - Fyllnadsval (till årsstämman.) Tre ersättare, och en revisorsersättare. 
    - Vattenmotionen 
 
5. Fördelning av sysslor. 
 
Förslag till Ordförande: Robert Damberg. 
Förslag till sekreterare: Margareta Fransson 
 
Matfixargrupp: Margareta fransson, Mia Sköld och Olof, bakar matmuffins hemma hos 
Margareta Fransson. 
Frukt och vatten: Per Hallström 
Hämta vid stationen: Ulf Nilsson 
 
6. Övriga frågor: 
 
Motionen: Beslutet om att ta upp motionen om storregioner på nästa styrelsemöte står kvar. 
 
Kanslifunktionen: Alla formalia kring att flytta kanslifunktionen från MPN till MPÖ är nu klar. 
Styrelsen delegerar till ordföranden att ta beslut som rör anställningen. 
 
Nytt styrelsemöte bestämdes till den 24/11 kl 17.00. 
 
Ekonomifunktionen:  Besvärligt att vi i dagsläget inte kan få ekonomiska rapporter för att 
systemen inte fungerar. Vi behöver spara allt i molnet med access för fler styrelsemedlemmar. 
Vi behöver också se över behovet av backup-funktioner eller vikarier. 
 
Mia, liten rapport: Söderköping och Valdemarsvik har bett om hjälp och Norrköping har bjudit in 
dem att delta i kommungruppsmötena för att få hjälp med nämndarbetet. De ska dessutom ha 
gemensamma möten för att hjälpa varandra. 
 
Maggan, förra motionen. ”Margareta Fransson reserverar sig mot beslutet att lämna motion om 
fria vattenvägar till distriktsstämman. Reservationen grundar sig på att motionen är obehandlad 
av distriktsstyrelsen. 
 
 
 
Justeras: 
 
 
Bengt Nordström, Ordförande                         Margareta Fransson, Justerare 
 
 
 
Mia Sköld, Sekreterare 


