
 
 
 

Distriktsstämma Miljöpartiet de gröna i Östergötland Lördagen 
den 8:e april, Linköping  

 
Närvarande ombud: Herman Vinterhjärta, Margareta Holm, Take Anstoodt, Birgitta Rydhagen, 
Sara Ponn, Lina Engström, Tommy Vaske, Johan Bergstedt, Petter Mattsson, Christoffer Sjögren, 
Catarina Engström, Kerstin Sundqvist, Per Hallström, Hildegard Jarskog, Jens Andersson, Andreas 
Sjöberg, Ulf Nilsson, Eivor Folkesson, Bror-Tommy Sturk och Cvijeta Stojnic-Karlsson. 
 

1. Mötets öppnande 
 
            Distriktsordförande Bengt Nordström öppnade mötet.  
 

2. Val av mötesordförande 
 
            Mats Gunnarsson valdes till mötesordförande. 
 

3. Val av mötessekreterare 
 
             Margareta Fransson valdes till mötessekreterare. 
 

4. Val av två protokollsjusterare 
 
             Eivor Folkesson och Per Hallström valdes till protokollsjusterare. 
 

5. Val av två rösträknare 
 
            Cviejta Stojnic- Karlsson och Herman Vinterhjärta valdes till rösträknare. 
 

6. Fastställande av röstlängd 
 
            Röstlängden fastställdes till 20 röstberättigande ombud. 
 

7. Fråga om mötets behöriga utlysning 
 
            Mötets ansågs behörigen utlyst. 
 

8. Fastställande av dagordning 
 
            Dagordningen fastställdes med ändringen att punkt 23 Val av distriktsvalberedning varav en  
            sammankallande flyttas till efter punkt 28.  
 

9. Beslut 2 av 2 om nya stadgar för distriktsorganisationen 
 
            Ulf Nilsson yrkade att § 5.6.2  Östergötland innefattar en gemensam valkrets tas bort. 
 
            Beslut: yrkandet avslogs med mötesacklamation. 
            Ulf Nilsson och Hildegard Jarskog reserverade sig mot beslutet.  



 
10. Styrelsens verksamhetsberättelse 

 
            Per Hallström yrkade att lägga till i verksamhetsberättelsen efter stycket: ”I november 
            anordnades för första gången en distriktsstämma med ombud som föreningens högsta  
            beslutande organ enligt stadgebeslutet i april. Som beslutande organ fungerade stämman  
            bra men informationen till övriga medlemmar behöver stärkas.” 
 
            tillägget: ”Distriktsstämman beslutade att bifalla en motion om att MP-Östergötland ska 
            verka för att sprida kunskap om situationen i vattendrag, kraftverksdammar och 
            vattenkraftverk – och att åtgärder vidtas för att återskapande av levande vattenmiljöer i 
            Östergötland  
 
            Beslut: Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes och lades till handlingarna. Med  
            röstsiffrorna 10-9 beslutade stämman att godkänna tilläggsförslaget.  
 

11. Regionfullmäktigegruppens verksamhetsberättelse 
 
            Regionfullmäktigegruppens verksamhetsberättelse lades till handlingarna.  
 

12. Ekonomisk berättelse samt resultat- och balansräkning 
 
            Den ekonomiska berättelsen samt resultat- och balansräkning godkändes och lades till 
            handlingarna.  
 

13. Revisionsberättelse 
 
            Revisor Monica Brodén föredrog revisionsberättelsen som lades till handlingarna.  
 

14. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet 
 
            Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 
 

15. Budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår 
 
            Budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår godkändes.  
 

16. Val av föreningens ordförande (1 år) 
 
            Robert Damberg valdes som ordförande. 
 

17. Val av föreningens vice ordförande (1 år) 
 
            Gudrun Skoog valdes som vice ordförande. 
 

18. Val av sekreterare (1 år) 
 
            Mia Sköld valdes som sekreterare. 
 

19. Val av kassör (1 år) 
 
            Per Hallström valdes som kassör. 



 
20. Val av fyra (alt. fem) ledamöter till distriktsstyrelse 

 
             Agneta Niklasson valdes för 1 år och Ingela Kandre, Sara Ponn, 
             och Christoffer Sjögren valdes för 2 år som ledamöter till 
             distriktsstyrelsen. 
 
             Övriga kandidat: Ulf Nilsson, röster.  
 

21. Val av tre ersättare till distriktsstyrelsen 
 
            Margareta Holm, Olov Öberg och Margareta Fransson valdes  
            till ersättare i distriktsstyrelsen.  
 
            Övrig kandidat: Ulf Nilsson.    
 

22. Val av två revisorer samt en revisorssuppleant 
 
            Monica Brodén och Gustav Knutsson valdes som revisorer och Take Aanstoot som 
            revisorsersättare.  
 

23. Nominering av en representant till riksvalberedningen 
 
            Bengt Nordström nominerades som representant till riksvalberedningen med.  
  
            Övriga kandidater: Britta Kahanpää och Petter Mattsson.  
 

24. Val av två jämställdhets- och mångfaldsambassadörer 
 
            Maria Moraes och Andreas Sjöberg valdes som jämställdhets- och mångfaldsambassadörer.  
 

25. Val av 11 st. kongressombud samt ersättare för dessa 
 
            Christian Pettersson Motala, Thomas Åkerblom Mjölby, Pontus Wessman Kinda, Christina 
            Bryntesson Ödeshög, Evelyn Chaparro Valdemarsvik, Birgitta Rydhagen Linköping, Petter 
            Mattsson Linköping, Rebecka Hovenberg Linköping, Jan Thilander Norrköping, Ulf  
 Nilsson Norrköping och Britta Kahanpää Norrköping valdes som kongressombud.  
 
            Gudrun Skoog Finspång, Anneli Vitterskog Vadstena, Mia Götesdotter Åtvidaberg, Gilbert 
            Ossbahr Linköping och Anders Strand Norrköping valdes som ersättare som 
 kongressombud.  
 

26. Styrelsens proposition om digital kommunikationsplan för organisationen 
 
            Styrelsens proposition om digital kommunikationsplan för organisationen godkändes. 
 

27. Styrelsens proposition om nomineringsprocess och fastställande av valsedlar till 
riksdags- och regionfullmäktigeval 

 
            Klas Linné yrkade följande textförändringar (här i kursiv text): ”provvalsgruppen ansvarar 
            för att nomineringsprocessen genomförs enligt fastställda regler och inom fastställda 
            tidsramar. Provvalsgruppen består av en vid distriktsstämma vald särskild valberedning. 



            Valet av denna särskilda valberedning ska föregås av en beredning som distriktsstyrelsen 
            ansvarar för.  
 
            Tjänstepersoner samt valsedelsteknisk ansvarig när denne är utsedd ska utgöra stöd för 
            gruppens arbete. 
 
            Den särskilda valberedningen har mandat att utse fler personer att ingå i gruppen, eller för 
            att utföra delar av arbetet.  
 
            Den särskilda valberedningens sammankallande rapporterar återkommande till 
            distriktsstyrelsen hur arbetet fortskrider. Personer som avser att kandidera till valbar plats 
            eller till övrig valbar plats ska ej ingå i provvalsgruppen  
 
            Beslut: yrkandet avslogs med mötesacklamation.  
 
            Hildegard Jarskog, Kerstin Sundqvist, Per Hallström och Ulf Nilsson reserverade sig 
            mot beslutet till förmån för Klas Linnés yrkande om särskild valberedning inför valet.  
 
 
            Ulf Nilsson yrkade borttagande av följande text på sid 3, 4:e stycket: ”i valberedningens 
            förslag ska en tydlig gruppledarkandidat tas fram oavsett valkretstillhörighet. 
            Valberedningen ska härvid ta särskild hänsyn till förväntad arbetsinsats i valrörelsen. 
            Könskvotering ska användas”.  
 
            Beslut: på grund av lika röstetal lottades beslutet till fördel för distriktsstyrelsens förslag.  
 
            Hildegard Jarskog, Ulf Nilsson, Per Hallström och Kerstin Sundqvist reserverade sig mot 
            beslutsresultatet till förmån för strykningen av stycket nr 4 om regionfullmäktigeval. 
 
 
            Ulf Nilsson yrkar att: ”de regionvalkretsar som så begär ska själva få hantera 
            valberedningen och/ eller beslut om sin valsedel. (Detta ska vara möjligt enligt 
            Gemensamma regler för nomineringsprocess antagna av 2016 års kongress. Dessa 
            gemensamma regler är ett komplement till partistadgarna.  
 
            Beslut: yrkandet avslogs. 
 
            Beslut: styrelsens proposition om nomineringsprocess och fastställande av valsedlar till 
            riksdags- och regionfullmäktigeval antogs därmed i sin helhet.  
 

28. Val av fem ledamöter till distriktsvalberedningen varav en sammankallande 
 

Kerstin Sundqvist, Bengt Nordström, Bror-Tommy Sturk, Elias Hallén och Take Aanstoot          
valdes till distriktsvalberedare. Kerstin Sundqvist valdes även som sammankallande.  

 
            Anneli Vitterskog.  
 

29. Motion om regiondelning 
 
           Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.  
 
 



30. Tillägg till distriktsstyrelsens arbetsordning, revision 
 

Per Hallström yrkade på att orden ”vald kassör” på första raden i tillägget skulle ersättas 
med ordet ”styrelsen”.  
 
Beslut: stämman beslutade enligt styrelsens proposition med införande av den yrkade 
ändringen.  

 
31. Mötets avslut 

 
Mötesordförande avslutade distriktsstämman.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mötesordförande                                                                                              Mötessekreterare 
Mats Gunnarsson                                                                                              Margareta Fransson 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justerare                                                                                                             Justerare 
Eivor Folkesson                                                                                                 Per Hallström  
 
 
 
  
 
 


