
 

                                          Östergötland

Protokoll.
Styrelsemöte 
170507

Närvarande Ledamöter:
Per Hallström, Ingela Kandre, Robert Damberg, Mia Sköld, Gudrun Skoog, 
Tommy Kennberg, Christoffer Sjöberg, Olof Öberg, Margareta Holm

Övriga närvarande: 
Jens Lindell, Annelie Jonsjö Wretner, Kerstin Sundkvist

1. Mötesformalia
Ordförande: Robert Damberg
Sekreterare: Mia Sköld
Justerare: Per Hallström

2. Föregående mötesprotokoll
Den nuvarande styrelsen har inte haft något möte. Det finns ett beslut om 
firmatecknare som är taget Per Capsulam och det sista styrelsemötet i den förra 
styrelsen finns beslut som berör den nya styrelsen därför uppdrar styrelsen åt 
sekreteraren att skicka ut det styrelseprotokollet till den nya styrelsen så att inte 
dessa beslut blir bortglömda.

3. Fastställande av delegationsordning
Med de ändringar som föreslagits (3 stycken) fastställdes delegationsordningen. 
Se bilaga.

4. Fastställande av ordförandeinstruktionen
Styrelsen fastställer ordförandeinstruktionen utan ändringar. Se bilaga.

5. Fastställande av arvode till ordförande.
Styrelsen fastställer: 4000 kr arvode plus 1000 kr till omkostnader i samband med 
kommunikation med medlemmar i distriktet. Omprövning om 5 månader 
(oktober).

6. Konstituering av styrelsen.
a) Val av utbildningsansvarig.
b) Val av medlems- och aktivitetsansvarig.



Styrelsen ger ordföranden i uppdrag att se över vad utbildningsansvarig, 
medlems- och aktivitetsansvarig ska göra och presentera detta vid nästa 
syrelsemöte.

c) Val av representant och ersättare till förtroenderådet.
Styrelsen utser Robert Damberg till representant och Gudrun Skoog till ersättare.
Paragrafen justeras omedelbart.

d) Val av verkställande utskott.
Styrelsen uppdrar åt ordförande att förbereda val av VU och presentera vid nästa 
styrelsemöte.

7. Fastställande av årsplan för aktiviteter och styrelsemöten
Styrelsen uppdrar åt ordförande att förbereda ett kalendarium och presentera vid 
nästa styrelsemöte. Ordförande skickar en doodlelänk för fastställande av nästa 
mötestid.

8. Lokalfrågan.
Styrelsen utser Olof Öberg att vara kontaktperson för kontakten med Linköping 
om lokalen och hur en fördelning kan ske. Han ska också förbereda ett förslag på 
distriktets behov.

9. Medlemsregister.
Styrelsen utser Jens Lindell och Robert Damberg till lokaladministratörer för 
medlemsregistret.

10. Kongressen.
Styrelsen beslutar att ordna så att de valda kongressledamöterna och ersättarna 
kan träffas och samordna sig.
Distriktsstyrelsen har också möjlighet att närvara. 
21/5 kl 17.00, i Linköping.  Exakt lokal meddelas senare. Distriktet står för 
resekostnaderna. 

11. Genomgång av beslut och uppdrag till styrelsen fattade på årsstämman. 
Robert går igenom vad stämman sagt och uppmanar oss att fundera över dem till 
nästa styrelsemöte.

12. Valplansremiss till MP riks.
Robert redogör för hur samtalen med riks har gått kring remissvaret.

13. Rapporter
a) Medarbetare. 
Robert har talat med våra två anställda om hur vi ska arbeta vidare.
b) Budgetuppföljning.



Per går igenom budgeten som den ser ut idag. Det finns en viss eftersläpning i 
utbetalningar av lönebidrag och partistöd som gör att det just idag inte ser så bra 
ut, men det kommer att komma in pengar. Se bilaga.
c) Förtroenderådet.
Inget möte att rapportera från. Robert skickar en skriftlig rapport från det förra 
mötet.
d) Distriktsstämman.
Inget direkt att rapportera.

14. Övrigt.
Per rapporterar om hur han har arbetat med förfrågan om att möten kan hållas 
elektroniskt, på videolänk. 
Han återkommer med en utförlig rapport på nästa styrelsemöte.
Per och Mia kommer också att presentera sitt förslag till hur höststämmans 
motion kan behandlats.
Regionprogrammet behöver också tid på nästa styrelsemöte.

Justeras:

Robert Damberg, Ordförande                       Per Hallström, Justerare

Mia Sköld, Sekreterare


