
		

	
                                          Östergötland 
	
Styrelsemöte 
170611 
 
Närvarande:  
Ledamöter: Per Hallström, Robert Damberg, Mia Sköld, Gudrun Skoog, 
Olofv Öberg, Ingela Kandre, Christoffer Sjögren, Margareta Fransson, 
Tommy Kennberg, Agneta Niklasson, Daniel Egonsson, Margareta 
Holm 
Övriga: Jens Lindell 
Kerstin Sundquist sänder en hälsning till mötet, men kunde tyvärr inte 
närvara. 
 
1. Robert öppnade mötet. 
 
2. Tommy berättade om händelseutvecklingen i Vadstena 
 
3. Mötesformalia: 
Ordförande: Robert Damberg 
Sekreterare: Mia Sköld 
Justerare: Daniel Egonsson 
 
4. Föredragningslistan fastställdes med två tillägg under Övriga 
frågor. 
 
5. a) Val av utbildningsansvarig. Inget beslut fattades. Det 
framfördes önskemål om en beskrivning av vad en utbildnings- och 
medlemsamsvarigs uppgifter kunde vara, hur stort uppdragen var. 
    b) Val av Medlems- och aktivitetsansvarig. Inget beslut fattades. 
    c) Val av Verkställande utskott:  
Styrelsen utsåg Robert Damberg, Gudrun Skoog, Mia Sköld, Per 
Hallström, Christoffer Sjögren, att utgöra VU. 



 
6. Fastställande av årsplan för aktiviteter och styrelsemöten. 
Styrelsen fastställde den utskickade årsplanen med tillägg av den 
planerade regiondagen i februari 2018 och justering av mötesdatum i 
januari, från den 4:e till den 14:e. 
Styrelsen beslutade att det ska finnas tillfällen för representanterna på 
våra listor att presentera sig.  
Det ska vara två provval, så det är rimligt att ha två 
presentationstillfällen. Styrelsen ändrar i mötesplanen så att två 
presentationstillfällen läggs in. 29/10 -17 för riksdagsval, och 21/1 -18 
inför regionvalet. 
Bilaga Årsplan. 
 
7. Diskussion om valplan och prioriteringar utifrån anteckningar 
från förtroenderådet i mars. 
Samtal i mindre grupper ledde till:  
Mål: 

- att vi gärna vill ha några tydliga frågor som konkretiseras.  
- Vi vill inte ha några vita kommuner, eller vita fläckar på regional 

nivå. 
- En lathund som tydligt visar på vår lokala/regionala frågor. 

Utbildningar: 
- Utbildning i regionala frågor för valarbetare. 
- Utbildning i vad det innebär att vara förtroendevald och 

skillnaden mellan att vara politiker och tjänsteman. 
- Riks nya utbildning i Grön ideologi, också nedbruten till lokal 

nivå. 
- Utbildning i förhandlingsteknik. 
- Hjälp med materialproduktion. 

Stöd och hjälp: 
- Personstöd om man har ont om folk. 
- Turné med listettor. 
- Alla valarbetare ska inte behöva kunna fråga på alla frågor, men 

man ska kunna hänvisa till rätt person. 
- Kommunikationsstrategi? 

 



Styrelsen bestämde att det ska utses en arbets/redaktionsgrupp som 
ska ansvara för arbetet med regionpolitiskt program, vid första mötet i 
höst. 
 
Studieförbundet Vuxenskolan har tagit fram en studiecirkel om hur man 
formulerar en valplan. Det kanske kan vara en idé för 
lokalorganisationerna. 
 
8. Diskussion om förverkligande av motion från höstmötet 
angående att situationen för vattendragen i Östergötland 
förbättras. 
Per tar på sig att se över ett upplägg som skulle kunna vara grund till 
fördjupad kunskap, och en ekonomisk kalkyl. 
 
9. Presentation av förslag på teknik och kostnad för 
videolänksutrustning. 
Per ber att få återkomma med utförlig rapport vid ett senare möte. 
 
10. Presentation av EasyVote. 
Robert gick igenom det röstsystem som används i Stockholm för att vi 
ska kunna ta ställning till om vi vill ansluta oss till det. Robert ska 
återkomma med ett mer konkret förslag med kostnader och annat på 
mötet i augusti. 
 
11. Rapporter 
a. Ordförande: 
Robert meddelade att han börjar jobba i höst. Han ska vikariera som 
politisk sekreterare i Linköping. 
b. Medarbetare: 
Inget nytt att rapportera. 
c. Budgetuppföljning: 
Den var utsänd och ingen hade några frågor. 
d. Kongressen: 
Vi har fått mycket beröm för en väl genomförd kongress. 
 
12. Övriga frågor 
a) Stöd och resurser till GS.  



Margareta har haft kontakt med en representant för styrelsen i Gröna 
studenter. De vill ha en tätare kontakt med oss i distriktet.  
Styrelsen utser kontaktpersoner för Gröna Studenter – Margareta 
Fransson, Grön Ungdom – Christoffer Sjögren och Gröna Seniorer – 
Per Hallström. 
Ett sätt att hantera formalian kring ekonomiska bidrag till 
sidoorganisationerna vore att ”baka in” den summan från 
lokalorganisationerna i en större post – bidrag till distriktsstyrelsen, - 
och att distriktsstyrelsen hanterar de finansiella bidragen. 
 
GS efterfrågar: 
• Mentorer 
• Ekonomi 
• Stöd från styrelsen 
• Inbjudan till distriktsstyrelsens möten 
• Fast punkt på dagordningen 

 
 
b) Godkännande av stadgar. 
Robert åtog sig att se över hur stadgarna ska hanteras och 
återkommer till berörda lokalorganisationer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordförande: Robert Damberg            Justerare: Daniel Egonsson 
 
 
 
 
 
 
Sekreterare: Mia Sköld 


