
		

	
                                          Östergötland 
	
Protokoll. 
Styrelsemöte  
170122 
 
Närvarande: 
Ulf Nilsson, Per Hallström, Ingela Kandre, Robert Damberg, Bengt Nordström, 
Margareta Fransson, Mia Sköld, Daniel Egonsson, Sara Ponn, Tommy Kennberg 
Från 16.45, Olof Öberg. 
Gick innan mötet var slut: Robert Damberg 18.40. Margareta Fransson 18.45. 
 
1. Mötesformalia 
Ordförande: Bengt Nordström 
Sekreterare: Mia Sköld 
Justerare: Margareta Fransson, från 18.45 Per Hallström 
 
2. Ekonomisk rapport 
Resultatet kommer att bli något bättre än budgeterat. Se bilaga. (Ekonomisk 
rapport) 
 
3. Regiondag 
Gemensam regiondag med Kalmar, Kronoberg och Jönköping. Vår del av 
finansiering är 3000 kr.  
 
4. Information och beslut om kongressombud. 
Östergötland får 11 ombud. 
Den procentuella fördelningen skulle leda till att Linköping skulle få 4 ombud, 
Norrköping 3 och Motala 1. Alla andra har att dela på resten. 
Hur många ersättare ska vi skicka? 
En målsättning bör vara att alla kommuner ska vara representerade. De 
kommuner som inte av egen kraft kan skicka ombud skall i första hand få skicka 
ersättare. 
Kostnadsfördelningen sker genom att allt läggs i en påse och sedan fördelas 
procentuellt. 
Rimligtvis bör också de större orterna dela med sig till de mindre.  
 
 



Förslag: 
Att meddela valberedningen att utse 11 ombud och 7-9 ersättare. Fördelningen 
ska ske så att mindre kommuner gynnas. 
 
5. Ombud till distriktsstämman 
Alla kommuner får ett ombud. Sedan fördelas resterande procentuellt. Totalt ska 
det vara 31 ombud.  
 
6. Valkonferens. 
a) Bengt föredrar ett tänkbart program för dagen. Se bilaga. (I kallelsen) 
Vi föreslår söndagen den 5/3 som nytt datum. 
Styrelsen utser en arbetsgrupp som jobbar med dagen. 
* Robert, Mia, Sara, Margareta (sammankallande) 
 
b) Nomineringsprocessen. 
(Förberedande samtal.) 
Per H yrkar på att antalet personer på listan ska vara lika många som antalet vi 
hoppas på ska representera oss. 
Robert D föreslår att antalet namn ska vara obegränsat. Nominering sker via e-
post eller brev senast den 25/9. Endast medlemmar får nominera och kan bli 
nominerade. 
Processen med numrerade kuvert i nomineringsprocessen blir onödig. 
Vi föreslår att samma namn ska toppa alla regionlistor. 
Styrelsen föreslår att vi inte uppmuntrar eller stöttar personvalskampanjer då det 
skulle kunna kullkasta de principer vi enats om. 
Styrelsen ger ordföranden i uppdrag att tillsammans med Jens utarbeta ett 
dokument utifrån de riktlinjer vi nu har pratat om. 
 
c) Regionalpolitiskt program 
Presentation och gruppdiskussioner på valkonferensen. Tillträdande styrelse 
utser arbetsgrupp. 
Bengt presenterar ett inriktningsförslag som styrelsen bifaller. Bilaga (I kallelsen) 
 
7. Kongress. 
a) Stöd för arrangemanget 
Lina Engström (Politisk sekreterare i Linköping), som är samordnare av 
kongressen behöver skicka ut en ny förfrågan om hjälp. Det kommer också att 
komma ut i nästa informationsblad 
Margareta F föreslår att vi ber Linköpings ordförande och Lina komma hit och 
berätta hur arbetet går. 
 
b) Fokus på MP Östergötland.  
Hur tar vi hand om det? Utflykter? Politiska utspel? 



Margareta F föreslår att Bengt och Michael Williams får i uppdrag att se hur 
informationen kan kommuniceras ut. 
 
c) Motionsstöd. 
Ordföranden föreslår att styrelsen utser en motionsgranskare som sedan ger 
styrelsen rekommendationer om stöd eller icke stöd. 
Har man motioner som man vill få stöd för ska dessa vara insända senast 5/2. 
Adress ostergotland@mp.se 
Granskningsgrupp: Ingela Kandre, Per Hallström, Olof Öberg 
Gruppen kommer med sitt yttrande den 12/2. Beslutet tas per mejl den 14/2. 
 
8. Valberedning 
a) Utbildning.  
Nu är utbildningen från riks färdig. Först bör alla som blivit valda till valberedning 
genomföra utbildningen, men Margareta F föreslår att en mycket vidare grupp 
också genomför utbildningen. 
 
b) Uppdrag inför årsstämman. 
Ny organisation och ny ordning. Styrelsen ger ordföranden i uppdrag att ta 
kontakt med valberedningen för att förtydliga uppdraget. 
 
9. Politisk regionorganisation. 
Regionen vill ha in partiernas synpunkter före sommaren. Styrelsens ledamöter 
bör sätta sig in i nuvarande organisation för att kunna ha synpunkter. Dessa 
bollas med regionrådet. 
 
10. Motion om regionbildning. 
Ulf har skrivit en motion till årsstämman om en ny grund för regionindelning. 
Bengt N vill att vi ska anse att motionen är besvarad eftersom frågan inte är 
aktuell och att framtida styrelser får bevaka frågan. 
 
11. Yttrande över Skogspolitiskt program. 
Bengt har skrivit ett förslag till yttrande. Ulf har förslag på ändringar. De får i 
uppdrag att sammanställa det nya yttrandet och sedan skicka in det. 
Omedelbar justering. 
 
12. Uppdrag från stämman. 
Motion om vattenfrågan. Styrelsen utser en liten grupp som arbetar med frågan 
och kommer tillbaka till styrelsen med vilka åtgärder vi skulle kunna verka för. 
Styrelsen utser Mia, och Per och vill ha en avrapportering vid nästa styrelsemöte. 
 
13. Kommunikationsplan. 



Inte riktigt färdig ännu. Michael Williams ombeds komma till nästa styrelsemöte 
och föredra planen, som skickats ut i förväg. 
 
14. Kansli 2017 
Vi arbetar vidare på att kansliet rent fysiskt ska finnas i Linköping. Ordförande får 
i uppdrag att hantera detta. 
 
15. Budget 2017 
a) Videokonferensutrustning.  
Det har kommit önskemål om att våra möten ska kunna visas på videolänk. 
Styrelsen ger Per H i uppdrag att ta fram underlag i frågan. 
 
16. Övriga frågor. 
a) Global Green-kongress 
Sara Ponn får ekonomiskt bidrag för att delta i Global Greens kongress. 
 
b) Medlemsärende. Margareta F delger styrelsen ett medlemsärende. 
 
c) MPÖ tecknar ett hängavtal med Unionen. 
 
d) Tommy Kennberg får 2000 kr i bidrag för att gå MP:s Ledarskapsutbildning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Justeras: 
 
 
Bengt Nordström, Ordförande                       Margareta Fransson, Justerare 
 
 
 
Per Hallström, Justerare                               Mia Sköld, Sekreterare 


