
		
Protokoll  från  styrelsemöte  
Mi l jöpart iet  de  gröna  i  Östergötland  
2018 -02 - 18  

                                          Östergötland 
	
Styrelsemöte 250218 
 
Närvarande: Christoffer Sjögren, Margareta Holm, Olof Öberg, Gudrun 
Skoog, Michael Williams, Sara Ponn, Tommy Kennberg, Agneta 
Niklasson, Mia Sköld 
 
Övriga närvarande: Jens Lindell 
 

1. Gudrun Skoog öppnade mötet. 
 

2. Mötesformalia: 
Ordförande: Gudrun Skoog 
Sekretetrare: Mia Sköld 
Justerare: Sara Ponn 
 

3. Styrelsen fastställde föredragningslistan med tillägg om avtal 
mellan MPN och MPÖ. 
 

4. Christoffer läste upp förra mötesprotokollet som sedan lades till 
handlingarna. 

 
5. Styrelsen godkänner de beslut som har tagits via mail enligt 

nedanstående. 
 

Fastställande av beslut per capsulam 
 
Distriktsstyrelsen tog 2018-02-11-14 beslut över mail enligt följande 3 bilagda 
punkter. 
 
1. Valsedelsbeställare 
  
Vi behöver utse en ansvarig för att rapportera in de fastställda valsedlarna för 
kommuner, region och riksdag i de allmänna valen till länsstyrelsen samt vara 
kontaktperson för Miljöpartiets riksorganisation i valsedelsfrågor. 
  



Styrelsen föreslås besluta  
  
Att                 utse informationssekreterare Jens Lindell till valsedelsbeställare för 
Miljöpartiet i Östergötland  
  
  
2. Beslut om ombudsfördelning till årsmötet 
Jag föreslår att vi fastställer ombudsfördelningen, eftersom den ska vara klar den 
15/2. Bifogar utdrag från stadgarna, medlemssiffrorna per den 31/12 2017 samt 
uträkning på de 18 mandat som fördelas efter att alla avdelningar fått sitt 
grundmandat. 
  
Styrelsen föreslås besluta  
Att                 fastställa ombudsfördelningen baserat på medlemssiffrorna 31/12 2017 
enligt bifogad uppställning  
  
Utdrag från Miljöpartiet Östergötlands stadgar: 
 
” 5.2.2 Samtliga lokalavdelningar i Östergötland utser ett ombud vardera. Övriga 
ombud upp till fastställt antal fördelas proportionerligt mellan lokalavdelningar 
utifrån medlemsantal den 31:a december föregående år.  
5.2.3.Lokalavdelningarna utser även ersättare för ombud.  
5.2.4.Val av ombud och ersättare skall styrkas med protokollsutdrag från 
lokalavdelnings styrelse- eller medlemsmöte.  
5.2.5.Distriktsstyrelsen ska senast den 15:e februari varje år fastställa 
ombudsfördelning för det aktuella året samt meddela lokalavdelningarna denna. ” 
  
Förslag till fördelning av ombud 
 
Lokalavdelning                  Antal ombud 
Boxholm                            1 
Finspång                            1 
Kinda                                  2 
Linköping                          8 
Mjölby                                2 
Motala                                2 
Norrköping                        5 
Söderköping                      2 
Vadstena                            2 
Valdemarsvik                    1 
Ydre                                    2 
Åtvidaberg                         1 
Ödeshög                             2                     
Summa                              31 
  
  
  
3. Kallelse till distriktsstämma 18 mars 
  
Att                 fastställa förslag till dagordning och kalla till distriktsstämma söndag 
18 mars klockan 13.15 enligt bifogat förslag. 
 
 
 



6. Val 2018. 
 
a) Samfinansierad reklam. 

Distriktsstyrelsen beslutar: 
Att bidra med 75 000 kronor till samfinansiering av reklam i valrörelsen 
2018 
 

b) Hantering av valbudget. 
Distriktsstyrelsen beslutar:  
Att ge valgruppen mandat att besluta om omdisponeringar och nya 
kostnader inom ramen för den av distriktsstämman fastställda 
valbudgeten. 
 

c) Rikslista till riksdagsvalet. 
Distriktsstyrelsen beslutar: 
Att i riksdagsvalet 2018 INTE använda sig av Miljöpartiets rikslista som 
ett komplement till den av distriktsstämma fastställda riksdagsvalsedeln i 
Östergötlands läns valkrets 
Röstetal: 1 för rikslista. 7 emot, 1 avstår. 
 
d) Valsedlarnas utseende: 

Distriktsstyrelsen beslutar: 
Att till region och riksdagsvalet 2018 ha namn, ålder, yrke/titel och ort med 
för kandidaterna på valsedlar för Miljöpartiet Östergötland 

 
e) Kandidatkontrakt. 

Styrelsen antar kandidatförsäkran med följande ändringar: 
A2 stryk sista meningen. 
E2 stryks helt. 
 
Kandidatkontrakt 2018 års val till region-
/landstingsfullmäktige 
 
Överenskommelse mellan Miljöpartiet de gröna och personer som i det 
allmänna valet 2018 avser kandidera till regionfullmäktige i Östergötland under 
partibeteckningen Miljöpartiet de gröna. 
 
Mellan Miljöpartiet de gröna, partidistriktet i Östergötland (Miljöpartiet) och 
 
Namn: __________________________________________________ 
 
Personnr: __________________________________________________ 
 
(Kandidaten) ingås den överenskommelse som anges nedan. Överenskommelsen anses sluten 
genom att Kandidaten undertecknar denna handling. Därigenom ges Kandidaten möjlighet 
att kandidera till regionfullmäktige i Östergötland för Miljöpartiet. 
 
Överenskommelsen gäller från den dag den undertecknats till och med valdagen, eller den 
dag då Kandidaten skriftligen meddelar Miljöpartiet och valmyndigheten att hen inte längre 
kandiderar, vilket som sker först. Om Kandidaten blir invald som ledamot eller ersättare till 
fullmäktige, på valdagen eller senare, gäller dock överenskommelsen till och med nästa 
valdag, eller den dag då Kandidaten skriftligen avsäger sig uppdraget, vilket som sker först. 
 



Kontaktperson för Miljöpartiet är Jens Lindell, informationssekreterare, 073-778 31 87. 
 
A Medlemskap 

1. Kandidaten åtar sig att vara medlem i Miljöpartiet och inte samtidigt vara medlem i 
annat politiskt parti som ställer upp i val till riksdagen eller till fullmäktige i samma 
län. 

2. Kandidaten åtar sig att, om hen upphör att uppfylla punkt A1, omedelbart avsäga sig 
samtliga offentliga uppdrag för partiet och samtliga kandidaturer till sådana. Detta 
gäller även om Kandidaten blivit personvald. 

 
B Politik 

1. Kandidaten åtar sig att vara en god representant för Miljöpartiets politik sådan som 
den fastställts av behöriga partiorgan på nationell och regional nivå. 

2. Kandidaten åtar sig att, för partidistriktets valberedning och medlemmar, i god tid 
öppet och ärligt redovisa politiska ståndpunkter av betydelse som avviker från 
Miljöpartiets politik. 

3. Om utspel som inte är i linje med Miljöpartiets politik görs under valrörelsen ska 
ordföranden i partidistriktet informeras i förväg. 

 
C Personliga omständigheter m.m. 

1. Kandidaten åtar sig att, för partidistriktets valberedning och ordförande, eller den 
person denna utser, öppet och ärlig redovisa alla personliga och politiska 
omständigheter som kan vara av betydelse för kandidaturen eller uppdraget. 

2. Kandidaten åtar sig att svara på frågor som omfattas av denna överenskommelse även 
från personer ingående i partidistriktets krishanteringsgrupp och att följa eventuella 
rekommendationer från gruppen med anledning av sådana omständigheter som avses 
i detta avsnitt. 

 
D Valarbetet 

1. Kandidaten åtar sig att bedriva ett arbete inför valet till fullmäktige som är förenligt 
med Miljöpartiets politik och som ligger i linje med de av Miljöpartiets 
riksorganisation och av partidistriktet antagna valmanifesten. 

2. Om det uppstår tveksamhet gällande lagar och regler uppmanas Kandidaten kontakta 
ovan angiven kontaktperson.  

3. Kandidaten åtar sig att delta i valrörelsen i en utsträckning som står i rimlig 
proportion till Kandidatens placering på valsedeln, och specifikt att så långt som 
möjligt delta i aktiviteter där partiet bedömer att Kandidatens närvaro behövs.  

4. Miljöpartiet ser positivt på personval. Eventuella personvalskampanjer ska dock alltid 
genomföras på ett sätt som kan stärka partiet, och aldrig med budskap eller metoder 
som framställer andra gröna kandidater i negativt ljus. Kandidaten åtar sig också i 
övrigt att inte bedriva kampanjarbete eller annat politiskt arbete som riktar negativ 
uppmärksamhet mot någon annan av Miljöpartiets kandidater. Förkryssade valsedlar 
får inte användas som del av en personvalskampanj. 

5. Kandidaten åtar sig att under hela valrörelsen vara en god representant för 
Miljöpartiet och att värna partiets bästa. 

 
E Åtaganden som invald fullmäktigeledamot  

1. Kandidaten åtar sig att följa fullmäktigegruppens arbetsordning och andra av 
kongressen, partistyrelsen, partidistriktet eller fullmäktigegruppen fastställda regler 
som rör uppdraget som fullmäktigeledamot. 

2. Kandidaten åtar sig som fullmäktigeledamot att årsvis till Miljöpartiet betala 5 % av 
sitt fasta bruttoarvode från fullmäktige, inräknat eventuella tilläggsarvoden för 
presidieuppdrag eller dylikt men ej inräknat eventuella mötesarvoden, samt 
därutöver eventuella kanslibidrag och liknande som fullmäktigegruppen gemensamt 



beslutar om. 
 
F Etiska regler 
Kandidater, och invalda ledamöter, till region-/landstingsfullmäktige ska acceptera och 
arbeta utifrån följande etiska regler: 

1. En politiker ska arbeta för samhällets bästa och inte sträva efter förmåner för sig 
själv, sina anhöriga eller sitt parti. 

2. En politiker ska ha hög moral, hålla sig till sanningen och inte förvränga fakta. 
3. En politiker ska vara ett föredöme och så långt som möjligt själv leva i enlighet med 

de idéer som hen förespråkar. 
4. En politiker ska vara beredd att på begäran lämna uppgifter om eventuella 

ekonomiska eller andra bindningar till olika särintressen, inklusive aktieinnehav. 
5. I debatter ska en politiker argumentera i sak och undvika personangrepp. 

 
G Personuppgiftshantering 

1. Kandidaten godkänner att personuppgifter kopplade till kandidaturen får hanteras i 
enlighet med Miljöpartiets riksorganisations personuppgiftspolicy. 

 
 
Denna överenskommelse har upprättats i två exemplar av vilka Kandidaten och Miljöpartiet 
tagit var sitt.  
 
 
Ort och datum:
 _________________________________________________
_ 
 
Namnteckning:
 _________________________________________________
_ 
 
Namnförtydligande:
 _________________________________________________
_ 
 

 
 
7. Handlingar till distriktsstämman. 

a) Styrelsen beslutar att anta propositionen om valplan. En 
extrastämma i Maj kommer att fatta beslut om det 
Regionpolitiska programmet. 
 

Miljöpartiet Östergötlands valplan inför 2018 års val 
 

”Klimatet kan inte vänta” 
 
 
 

A. INLEDNING 
 

Vi står inför ett viktigt valår. I en värld där starka krafter drar åt fel håll krävs ett 
ännu tydligare politiskt ledarskap: för klimat och miljö, för solidaritet och 



öppenhet. Sverige har målet att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. 
För att förverkliga detta behövs ett starkt grönt parti med inflytande över svensk 
politik på alla politiska nivåer. 

 
Vi har den här mandatperioden styrt i Region Östergötland och flera kommuner i 
Östergötland. Förslag efter förslag och reform efter reform har vi gjort 
Östergötland grönare och mer hållbart. Nu ska vi söka ett starkare mandat för att 
fortsätta det moderna, solidariska och hållbara samhällsbygget, där vi tar ansvar 
för både människa och miljö. 

  
Valplanen anger mål, strategi och ramar för Östergötlands distrikts valrörelse 
inför de allmänna valen 9 september 2018.  
 

 
B. SYFTE  
 
Vår valrörelse ska stärka våra möjligheter att genomföra grön politik genom att 
öka vårt väljarstöd. Vi vill också väcka opinion för våra prioriterade frågor, öka 
intresset för gröna idéer, öka antalet medlemmar, öppna dörrar för människor att 
engagera sig i den gröna rörelsen och förbereda oss för det politiska arbetet under 
de kommande fyra åren.  

 
 

C.  MÅL 
 
Våra politiska mål i MP Östergötland i valet 2018 är: 

● Att öka i stöd på samtliga politiska nivåer 
Det innebär att öka i röstandel i kommun-, region- och riksdagsvalet. 	
2014 fick vi i Östergötland till Riksdagen: 6,59%, kommunvalen: 
6,87%, Regionvalet: 6,71%,  

● Att ingå i majoritet i regionen efter valet med så starkt grönt inflytande som 
möjligt  

Innebär att vi ingår i en majoritet i regionen och har ett bra 
genomslag för innehållet i regionpolitiskt program och prioriterade 
frågor i valet. 

● Att stärka vårt inflytande på kommunal nivå.  
En majoritet av lokalavdelningarna bedömer att deras inflytande 
har stärkts jämfört med innevarande mandatperiod. 
 

Våra organisatoriska mål i MP Östergötland i valet 2018 är:  
● Att vi ska ha väl förberedda kandidater till samtliga val 

Det innebär att 75 procent av våra valbara kandidater till riksdags-, 
region- och kommunlistor ska ha deltagit i kandidatutbildning eller 
liknande. 

● Att medlemsantalet ska öka under valåret 2018 
Det innebär fler än 423 medlemmar. 

● Att vi ska ha listor till minst lika många kommunfullmäktige som vi idag har 
mandat i.  

Det innebär att vi ska ha fastställda valsedlar till alla 
kommunfullmäktigeval i Östergötland. 
 

 
D. POLITIK 

1) REGIONPOLITISKT PROGRAM 



Distriktsstämman fastställer ett regionpolitiskt program som är 
styrande för vårt politiska arbete för mandatperioden 2019-2022.  
 
 

E. ORGANISATION 
1) MEDLEMMAR 

Är basen för en valframgång. Det är därifrån våra politiker hämtas, det 
är de som bildar styrelser och det är dom som gör allt arbete under 
valet. Medlemmarna är Miljöpartiet Östergötland.  

 
2) LOKALAVDELNINGARNA 

Lokalavdelningarnas är viktiga för att vi ska kunna genomföra en bra 
valrörelse för region- och riksdagsvalet i Östergötland. 
Lokalavdelningarna driver valrörelsen för kommun-, region- och 
riksdagsvalet i sin kommun.  

 
3) KANDIDATER REGION 

De personer som står på ”valbar plats” spelar en särskild roll i 
valrörelsen. Som kommande ledamot i regionfullmäktige har man ett 
särskilt ansvar för att föra ut partiets politik i valrörelsen, och 
förväntas lägga ner tid och energi på att bedriva valrörelse. Även de 
som vill representera partiet i nämnder och styrelser förväntas ha en 
aktiv roll i valrörelsen. Kandidater på valbar plats till fullmäktige 
erbjuds utbildning. De förväntas delta i det lokala valarbetet. Partiets 
gruppledarkandidat ska få särskilt stöd av anställd personal. 
 

4) KANDIDATER RIKSDAG 
Toppkandidaterna i riksdagsvalkretsen har ett särskilt ansvar för att 
föra ut partiets politik i valrörelsen, och förväntas lägga ner betydande 
tid och energi på att bedriva valrörelse på lokal och regional nivå. 
Distriktet ska stötta de två toppkandidaterna med särskilt stöd av 
anställd personal. 

 
5) DISTRIKTSSTYRELSEN 

Har övergripande ansvar för valrörelsen. Styrelsen ska se till att kalla 
till stämma för att fastställa partiets politik inför valrörelsen. Styrelsen 
ansvarar för att distriktet har en effektiv valorganisation där 
resurserna används på bästa sätt. Distriktsstyrelsen är också ansvarig 
för att följa upp och utvärdera valrörelsen. 
 

6) VALGRUPP 
Valgruppen är utsedd av distriktsstyrelsen och arbetar på dennas 
mandat. Valgruppen sköter planering och genomförande av 
valrörelsen. Valgruppen är ansvarig för den valbudget man tilldelas av 
distriktsstyrelsen. Valgruppen kan adjungera fler personer till sig. 
Valgruppen kan inom sig utse ett arbetsutskott. 

 
7) GRÖN UNGDOM, GRÖNA STUDENTER och GRÖNA SENIORER 

Är viktiga för att bättre nå ut med partiets politik till olika grupper av 
människor. Sidoorganisationerna ska ges möjlighet att bidra i 
planeringen och genomförandet av valrörelsen.  
 

8) ANSTÄLLDA OCH ARVODERADE 
Distriktet ska ha en valsamordnare som är övergripande ansvarig för 
valrörelsen. Valsamordnaren arbetar på uppdrag av valgruppen. 



Valsamordnare ska samordna prioriterade verksamheter så att de 
används på effektivast möjliga sätt till rimlig ekonomisk kostnad.  
 
Anställningar eller arvoderade uppgifter ska vara tidsbegränsade eller 
betingarbete. 

 
 

F. KOMMUNIKATION 
Distriktet har en kommunikationsplan som är antagen av en distriktsstämma. 
Den är grunden för hur vi kommunicerar i valrörelsen. Se bilaga. 
 

1. PERSONVALSKAMPANJER 
Miljöpartiet är positiva till personval. Personvalskampanjer ska vara i 
linje med partiets politik. Valgruppen kan bevilja ekonomiskt stöd till 
personvalskampanjer. 
 

2. ANNONSERING 
Vi samfinansierar annonsering med riksorganisationen. Vi prioriterar 
att synas i sociala medier framför traditionella tidningsannonser för 
att nå våra väljare och vara kostnadseffektiva. 
 

3. HUSHÅLLSUTSKICK  
Är ett effektivt sätt att nå väljare. Distriktet kan finansiera de mindre 
kommunernas utskick. Hushållsutskicket görs i samarbete med 
riksorganisationen och innehåller politik från alla tre politiska nivåer.  
 

4. MATERIAL 
Mycket material samordnas och köps från riksorganisationen. Delar 
av det regionala och lokala materielbehovet behöver produceras på 
distriktsnivå i samarbete med lokalavdelningarna.  

 
 

G. VÅRA VÄLJARE 
 
Vi vill rikta vår kommunikation på det sätt som har störst potential att 
påverka valresultatet på ett för Miljöpartiet positivt sätt. Vi kommer löpande 
att ta del av relevant information om våra målgrupper inför och under 
valrörelsen som Miljöpartiets riksorganisation tar fram. Det ger oss en 
vägledning när vi formulerar oss och gör vägval i kommunikationen. 

 
Vi ska rikta vårt kampanjarbete och vår kommunikation till våra potentiella 
väljare - de som kan tänka sig att rösta på Miljöpartiet vid nästa val eller som 
är positivt inställda till oss. Tendenser vi ser i informationen om våra 
potentiella väljare är att vi är starkare hos kvinnor och människor som bor i 
större städer och att de tycker att vi ska fokusera på miljöfrågorna. Våra 
väljare har också högskole-/universitetsutbildning i högre grad än 
genomsnittet. Vi ser också att vi bland förstagångsväljare har större potential 
än hos genomsnittet. Samtidigt är det viktigt att notera att potentiella MP-
väljare finns i många olika demografiska grupper.  

 
Våra potentiella väljare finns framför allt till vänster, men vi ska kunna 
attrahera både frihetlig vänster och socialliberaler, både miljörörelsen och de 
som har andra gröna hjärtefrågor. Vi ska vara ett alternativ för dem som ännu 
inte ser sig som gröna, men som gillar vår politik.  
 



 
H. BUDGET 

Distriktsstyrelsen fastställer valbudget. Valgruppen är ansvarig för 
disponeringen av densamma. Valsamordnaren är ansvarig för delprojekt och 
kan ta beslut om användning av valbudgeten efter delegation från valgruppen. 
I den ska också beslutas hur omdisponering av medel ska gå till. Se bilaga. 

 

 
 

 
b) Styrelsens verksamhetsberättelse. 

Verksamhetsberättelsen löper på kalenderår, precis som 
budgeten.  
Styrelsen godkänner verksamhetsberättelsen med ändring: 
Den 11 februari genomfördes en kommun- och regiondag i Nässjö som 
distriktet har varit med och delfinansierat. Den innehöll bland annat 
panelsamtal och seminarier om bostäder, regionalisering, kollektivtrafik 
och snabbtåg. 
 

 

 Verksamhetsberättelse 2017 
Miljöpartiet de gröna i Östergötland  
 
Styrelsen bestod till årsmötet 2017-04-08 av:  Efter årsmötet 2017-04-08 av: 
Bengt Nordström, ordförande   Robert Damberg, ordförande 
Margareta Fransson, vice ordförande  Gudrun Skoog, vice ordförande 
Mia Sköld, sekreterare    Mia Sköld, sekreterare 
Per Hallström, kassör    Per Hallström, kassör 
Tommy Kennberg, ledamot    Tommy Kennberg, ledamot 
Ulf Nilsson, ledamot      Egonsson, ledamot 
Daniel Egonsson, ledamot    Agneta Niklasson, ledamot 
Olov Öberg, ledamot     Fattemeh Fatah, ledamot (till juni) 
Fattemeh Fatah, ledamot    Ingela Kandre, ledamot (till aug) 
Ingela Kandre, ledamot    Sara Ponn, ledamot 
Robert Damberg, ersättare    Christoffer Sjögren, ledamot  
Sara Ponn, ersättare     Margareta Holm, ers (ledamot i juni) 

Olov Öberg, ers (ledamot i aug)
 Margareta Fransson, ersättare 

Roger Persson, ersättare (fr 29/10) 
 Michael Williams, ersättare (fr 29/10) 

 
Styrelsen har haft 6 protokollförda möten och vid två tillfällen tagit beslut över mail 
(per capsulam). 
 
Distriktet hade vid årets början 545 medlemmar och vid årets slut 423 medlemmar. 
En minskning med 122 medlemmar. Motsvarande siffra för distriktet ett år innan val 
(2013-12-31) var 528 medlemmar. Vi har under mandatperioden minskat mer i 
medlemsantal än normalt, vilket troligen beror på turbulens inom partiet och tuffa 
beslut på nationell nivå. Att vi styrt flertalet kommuner och regionen har också tagit 
kraft som inte kunnat läggas på att föra ut vår politik och värva fler medlemmar.  



 
Styrelsen beslutade att ordföranden skulle vara arvoderad för motsvarande en dags 
arbete/vecka.  
Robert Damberg har varit representant för distriktet i förtroenderådet, och också 
varit en av fyra sammankallande i förtroenderådet. Två fysiska förtroenderådsmöten 
har genomförts under året.  
 
Den 11 februari genomfördes en gemensam kommun- och regiondag i Nässjö 
tillsammans med distrikten i Kronoberg, Kalmar och Jönköping. Den innehöll bland 
annat panelsamtal och seminarier om bostäder, regionalisering, kollektivtrafik och 
snabbtåg. 
 
Den 5 mars genomfördes en valkonferens i Wavrinskysalen i Linköping, med ett 
tjugotal deltagare från olika lokalavdelningar. Under dagen diskuterades frågor 
kopplade till kommande valrörelse och den digitala kommunikationsplanen 
presenterades. 
 
Arbetet med att ta fram en digital kommunikationsplan slutfördes under våren, och 
planen antogs av stämman i april.  
 
Styrelsen svarade på en remiss om riksorganisationens valplan. 
 
Det bjöds in till en ordförandeträff i september, som tyvärr blev inställd pga för få 
anmälda.  
 
Den 29 oktober genomfördes en höststämma. I samband med det hölls också 
presentationsmöte inför provvalet till riksdagslistan, en genomgång av systemet 
Easyvote som används för provvalen samt ett seminarium om våra viktigaste 
valfrågor som en del i arbetet med regionpolitiskt program.  
 
Styrelsen tillsatte en arbetsgrupp för nytt regionpolitiskt program under hösten. 
Nuvarande program skickades på remiss till alla lokalavdelningar med en förfrågan 
om inspel. Nuvarande program lades också upp på partiets internforum med en 
uppmaning om inspel till ett nytt program. Tyvärr inkom inte svar från någon 
lokalavdelning, och endast en person kom med inspel på internforumet.  
 
Styrelsen tillsatte under hösten en valgrupp, som bestått av det verkställande 
utskottet samt Margareta Fransson, Birgitta Rydhagen och Agneta Niklasson. 
Gruppen har tagit fram ett förslag på valplan för distriktet. 
 
Stämman gav tillträdande styrelse i uppdrag att arbeta med åtgärder för att 
öka valårsavsättningen 2017. För att uppnå detta har styrelsen genomfört få 
och förhållandevis billiga aktiviteter under året. Som en följd av detta har 
också en av distriktets två anställda varslats om uppsägning.  
 
Under 2017 har arbetet med att leta efter en plats att ha kansli tillsammans 
med Miljöpartiet i Linköping pågått, men någon ny ändamålsenlig lokal har 
ännu inte hittats. 
 
 
Robert Damberg, distriktsordförande 

 
 



 
c) Styrelsen godkänner balansrapporten 2017. 
 

 
 
d)styrelsen beslutar att bordlägga budget 2018 till ett 
extrainsatt möte via mejl. Jens skriver ned ändringar och 
skickar till styrelsen inför detta möte. Styrelsen har frågor till 
kassören och eftersom han inte var med på mötet behöver vi 
detta mejlmöte. 



 
e) Styrelsen godkänner verksamhetsplanen för 2018 och 
uppdrar åt kommande styrelse att utforma detaljerna. 
 

Verksamhetsplan 2018 
Verksamhetsplanen för 2017 har fokus på att det är ett valår. Att distriktet och 
lokalavdelningar genomför en valrörelse som ger ett starkt stöd för grön politik är 
huvuduppgiften för styrelsen kommande verksamhetsår.  
 
Styrelsen ska ha följande fokus för distriktet arbete under verksamhetsåret 2018. 
 
Att ansvara för att distriktet genomför en valrörelse i enlighet med den av stämman 
beslutade valplanen 

Att stötta distriktets lokalavdelningar i deras valarbete 

 
f) distriksvalberedning: 
Kerstin Sundquist, Take Aanstot och Marita Hörsing kvarstår 
som kandidater till distriktsvalberedning. 
Bengt är tveksam. 
Elias har avböjt. 
Styrelsen uppdrar till sig själv att fundera över fler kandidater. 
Det bör vara någon från de mindre lokalorganisationerna. 
 

8. Avtalet mellan MPN och MPÖ. Styrelsen uppdrar åt ordföranden 
att upprätta ett nytt avtal angående fördelning av resurser med 
MPN. 
 

9. Gudrun informerade om hur det går med intervjuerna inför 
anställningen som valkommunikatör. 
Tommy informerar om ett möte med Maria Ferm i Vadstena. 

 
10. Mötet avslutas 

 
Ordförande: Gudrun Skoog 
 
 
Sekreterare: Mia Sköld 
 
 
Justerare: Sara Ponn 


