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Tid: 18:00 till 20:00 
Ajournering: 18:25 - 18:30 
Plats: MP Linköpings partilokal, S:t Larsgatan 22, Linköping 
Närvarande: Mia Sköld, Christoffer Sjögren, Pontus Wessman, Cvijeta Stojnic-Karlsson, 
Birgitta Rydhagen, Elias Hallén, Margareta Holm 
Övriga närvarande: Margareta Fransson, Jens Lindell 

Anmält förhinder: Sara Ponn, Jan Thilander, Olov Öberg 
 

1. Mötets öppnande 
Mötet öppnades kl. 18:00 

 
2. Mötesformalia 

Funktionär som behöver väljas är en justerare. 
 
Ordföranden Mia Sköld föreslår att Cvijeta Stojnic-Karlsson väljs till justerare. 
 
Beslut: Cvijeta Stojnic-Karlsson väljs till mötets justerare. 
 

3. Godkännande av dagordning 
Gudrun Skoog önskar lägga till en punkt angående pågående förhandlingar om flytt av 
distriktets partilokal från Norrköping till Linköping. 

Cvijeta Stojnic-Karlsson önskar lägga till en punkt om uppföljning av styrelsens 
interna arbete. 

Ordföranden Mia Sköld föreslår att dagordningen godkänns med dessa tillägg. 

Beslut: Dagordningen godkänns med föreslagna tillägg. 

4. Styrelsen måste tydligare kontroll på medlemswebben 
Inför Distriktsstyrelsens fortsatta arbete under året måste informationen till distriktets 
medlemmar säkerställas, så att inte olika uppfattningar om vad som gjorts och inte 
gjorts förekommer. 
 
Mia Sköld föreslår att ordningen på medlemswebben ses över och att samtliga 
styrande dokument och protokoll finns där. 
 
Beslut: Informationssekreterare Jens Lindell får i uppdrag att se över medlemswebben 
och att samtliga styrande dokument och protokoll finns där. 
 
Mötet ajourneras 18:25 - 18:30 
 

5. Inför Distriktsstämman den 19 augusti 
Förslag på beslutspunkter till stämman: 

• Stadgar	tilläggsförslag	eventuella	(beredning	inför	nästa	DS	via	mail).	
• Regionalt	handlingsprogram	(döpas	om	och	färdigställande	efter	valet)	
• Val	av	ny	valberedning	(styrelsens	förslag	till	ny	valberedning)	
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Diskussion	om	styrelsens	förslag	är	det	vi	vill	ha.	Upplägg	för	motivering	av	ny	
valberedning	måste	föregås	av	nomineringar	och	beslut	i	styrelsen.	
	
Förslag	om	att	ha	en	helt	ny	valberedning,	eller	låta	Kerstin	sitta	kvar	och	föreslå	
en	ny.	
	
Mia	Sköld	föreslår	att	en	ny	beredningsrunda	hålls,	info	ut	om	att	valberedningen	
måste	upplösas	på	grund	av	att	den	inte	är	arbetsduglig,	beredning	av	oss,	beslut	
på	Distriktsstyrelsens	möte	den	12	augusti.	

Beslut: Distriktsstyrelsen beslutar i enlighet med Mia Skölds förslag. 

6. Valmanifestet för regionen 
Information om att valmanifestet för regionen är färdigt för tryck och kommer tryckas 
under sommaren. 
 

7. Avrapportering status i MP Åtvidaberg och MP Boxholm 
Informationssekreterare Jens Lindell informerar om nuläget i MP Åtvidaberg och 
alternativa engagemang för att rädda föreningen från att läggas ned. 
 

8. Aktiviteter i sommar 
	
29	juni	–	broarnas	dag		
Margareta,	Maria	från	distriktet	kommer	vid	arrangemang.	
	
1	juli	–	Björsäters	marknad,	Åtvidaberg	
	
25 juli	-	Karnebåtsfestivalen,	Valdemarsvik	
	
25	juli	-	Rejmyre	marknad,	
	
1-2	augusti	–	Skänninge	marknad	
	
4	augusti	–	Kolmårdsmarken	
Bengt	Cete,	Mia	Sköld	
	
4	augusti	–	Rydsnäs	marknad	
Ydre	närvarar	och	Margareta	Fransson	
	
25	augusti	–	Svintuna	marknad,	Kolmården	
	
1	september	–	Borensberg	marknad,	Husbyfjöl	
	
9	september	–	Valvaka	stolplyckan	
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9. Övrigt 
Övriga frågor är anmälda och tas upp i den ordning som följer: 
 

• Ytterligare	skrivelse	från	Cvijeta	om	konkreta	frågor	att	besvara	kring	
revisorernas	kritik.	
	
Beslut:	Distriktsstyrelsen	hänvisar	även	detta	som	komplement	till	
Arbetsutskottets	tidigare	uppdrag,	för	redovisning	inför	styrelsen	i	höst.	

 
10. Avslutning 

Ordföranden Mia Sköld tackar samtliga deltagare för mötet och förklarar det avslutat 
klockan 21:00. 
 

 

 

 

______________________  ______________________ 

Mia Sköld    Christoffer Sjögren 
Ordförande    Sekreterare 

 

 

 

______________________ 

Cvijeta Stojnic-Karlsson 
Justerare 


