
		

	
                                          Östergötland 
	
Protokoll. 
Styrelsemöte 24/11 2016  
 
Närvarande: 
Styrelseledamöter: Bengt Nordström, Mia Sköld, Ulf Nilsson, Robert Damberg, 
Ingela Kandre, Per Hallström 
Från punkt 8 – till punkt 12, Sara Ponn   
Övriga: Jens Lindell 
 
1. Mötesformalia 
Ordförande: Bengt Nordström 
Sekreterare: Mia Sköld 
Justerare: Ingela Kandre 
 
2. Fastställande av dagordning 
Med de tillägg som gjordes under övriga frågor, fastställdes dagordningen 
 
3. Föregående protokoll: 
Styrelsen har synpunkter på att Margareta Fransson lämnat in en reservation mot 
ett tidigare fattat beslut. Det bör tydliggöras att det är Margaretas egna åsikter. 
 
4. Ekonomisk uppföljning: 
Det finns inga handlingar. Jens höll en muntlig rapport som godkändes av mötet. 
 
5. Rapporter, delegationsbeslut: 
Ordföranden och vice ordförande har tagit ett delegationsbeslut om att Lina 
Engström beviljas stöd för resa och boende på Kommun- och Landstingsdagarna 
i Sundsvall. Till detta hörde uppgiften att bevaka vissa delar av dessa dagar och 
rapportera till styrelsen, vilket hon gjort. 
 
 
6. Behörigheter och system: 
Jens har tittat över ett nytt system för de ekonomiska rapporterna. En molntjänst 
som tillåter fler behörigheter. Per Hallström och Bengt Nordström förslås få 
behörighet, utöver Jens. 



Vi behöver också ha fler personer med behörighet till medlemsregistret. Bengt 
Nordström föreslås få behörighet, utöver Jens. 
Också distriktets webbdomän behöver ha fler med behörighet. 
Styrelsen uppdrar åt Jens att göra en förteckning över koder och 
inloggningsuppgifter. 
 
7. Distriktsstämman: 
Stämman var välordnad med en lagom mix av information och beslut. 
 
8. Motioner och skrivelser: 
Avsägelse från Lotta Björkén. Ingela Kandre träder in som ordinarie fram till 
årsstämman. 
Rapport från Lina Engström om kommun- och landstingsdagarna. Det vore en 
bra idé om alla som åker på den typen av evenemang kan komma in med 
rapporter. 
Rapport från Viltförvaltningsdelegationen. Vi skickar ett tack till Gunilla Wetterling 
via Bengt Nordström. 
Motion från MP Norrköping om Regionindelning. Vi bordlägger den till nästa 
styrelsemöte. 
 
9. Normalstadgar för lokalavdelningar.  
Väldigt få ändringar. 
Styrelsen ställer sig bakom den nya normalstadgarna för lokalavdelningarna. 
 
10. Ordförandeforum. 
Den 7/1 2017. 11.00-15.00 
Styrelsen uppdrar åt VU att fastställa dagordning och plats. 
 
11. Valkonferens och extrastämma. 
Den 4/2 2017. 10.00-16.00 
Styrelsen uppdrar åt Sara Ponn att undersöka om Johan Külenstjärna från SEI till 
detta möte. 
Styrelsen uppdrar åt VU att föreslå program och innehåll. 
 
12. Utbildningar, valberedning – medlemmar: 
Styrelsen uppdrar till Bengt Nordström, som utbildningssamordnare, att se över 
utbildningen för nya medlemmar och se om den går att göra mer allmän för att 
öka möjligheten att fler medlemmar anmäler sig 
 
Valberedningsutbildning. Material från Vuxenskolan, ”Bästa laget når målet”. 
Vice ordförande i distriktsstyrelsen får i uppdrag att återkomma med en detaljerad 
plan för genomförande av valberedningsutbildning till nästa styrelsemöte. Den 



detaljerade planen ska, i möjligaste mån, tas fram tillsammans med regionens 
riksvalberedare (David Ekholm). 
 
Arbetsordning för Valberedning finns från 2015. 
 
13. Regler för kandidatnominering och fastställande av listor: 
Den 15/1 2018 ska Riksdagslistan vara färdig. Det betyder att provvalet måste 
ske före nyår. Det kommer att behövas en extrastämma för att fastställa den. 
Under April 2018 ska Region- och kommunlistor vara färdiga.  
Det betyder att det krävs två separata nomineringsprocesser. 

• Nominering, med acceptans. Kandidatkontrakt. 
• Provval, brev, digitalt. Tungt rådgivande.   
• Valberedning 
• Stämman fastställer, styrelsen hoppas på att vi kan använda 

skiljevalsmetoden om ett personvalsförfarande blir nödvändigt. 
Jens får i uppdrag att fortsätta se över systemet och komma med förslag på hur 
vi ska arbeta vidare. 

• Kandidatkontraktet. Jens plockar fram kandidatförsäkran från förra valet 
så vi kan se vad den innehöll. 

• Öppen process. Nja, vi vill nog att bara medlemmar får rösta. 
• Personvalskampanj.  

 
 
14. Budgetscenarion 2017: 
Då MPÖ nu tar över ansvaret för personal, och dessutom har ytterligare en 
anställd har vi nu ökade personalkostnader. 
Exakt hur mycket vet vi inte precis just nu. 
  
15. Kansliverksamheten: 
Var ska den personal vara som ska sköta kansliet? Av rent praktiska skäl kanske 
Norrköping måste ha kvar ett kontor. 
 
16. Övriga frågor 
1. Klimatambassadör. I Sundsvall sades att distrikten har klimatambassadörer. Vi 
borde ta reda på vad det står för. Mia får i uppdrag att ta reda på mer. 
 
2. Läget i riksorganisationen. Det är fyra riksdagsmän som har valt att ställa sig 
utanför riksdagsarbetet. Det har lett till splittringar i partiet. 
Förslag: Till Ordförandeforumet bjuda in Annika Lillemets och en av 
riksdagsgruppledarna för att kunna diskutera frågan. 
 



3. Styrelsen uppdrar åt Margareta att påminna om sista dag för motioner till 
årsstämman i nästkommande infoblad. 
   
 
 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
Bengt Nordström, Ordförande                      Ingela Kandre, Justerare 
 
 
 
 
Mia Sköld, Sekreterare 


