
Protokoll  från  styrelsemöte  
Mi l jöpart iet  de  gröna  i  Östergötland  
2018 -08 - 12  

 

 

Protokoll Distriktsmöte 2018 08 12 

Närvarande: Mia Sköld, Michael Williams, Sara Ponn, Birgitta Rydhagen, Cvijeta Stojnic-
Karlsson, Olov Öberg, Elias Hallén, Pontus Wessman, Margareta Holm 

1. Ordförande förklarade mötet öppnat 
 

2. Till sekreterare valdes Michael Williams och till justerare valdes Elias Hallén 
 

3. Mötet konstaterades vara behörligen utlyst 
 

4. Dagordningen godkändes med följande tillägg: utse förhandlingsgrupp som punkt 11 
b, kick-off för hösten som övrig fråga 
 

5. Förra mötets protokoll utgick eftersom Christoffer Sjögren inte var närvarande 
 

6. Avtal med Norrköping inför flytten av kansliet. Bengt Cete och Janne Thilander 
närvarade från styrelsen i MP Norrköping och fick med sig till sitt styrelsemöte den 14 
augusti att inventarierna fördelas enligt den inventarielista som Jens tillhandahåller. 
 

7. Ekonomi och valbudget. Jens hade inte hunnit sammanställa rapportering på grund av 
hög arbetsbelastning i samband med valrörelse. I sak läggs det pengar på Facebook-
annonser. Profilkläderna är beställda och på väg att levereras. Annonseringen på IFK-
matchen gick bort men annonseringen på soptunnor är igång. 
 

8. Stadgarna. Det har inkommit synpunkter om att de beslutade stadgarna för distriktet 
inte skulle gälla. Distriktsstyrelsen vidhåller att stadgarna är giltiga och att stadgar och 
protokoll godkänts av riksorganisationen.  
Beslutas att Jens skickar de tre protokollen till ombud och ordförandena i 
lokalföreningarna. 
 

9. Distriktsstyrelsens förslag på valberedning är Bengt Nordström (sammankallande), 
Mika Liffner, Stefan Arrelid, Take Aanstoot och Helena Hillar. 
Inga övriga nomineringar har inkommit. 
Styrelsen konstaterar att valberedningen ska bestå av 5 valberedare. 
 

10. Dagordning för extrastämman 19/8 ska innehålla två punkter: entledigande av 
valberedning, samt val av ny valberedning. 
För att stämman ska vara beslutsmässig krävs minst hälften av valda ombud. Antal 



valda ombud är 25.  
 

11. a) Jens och Michael rapporterar från det pågående valarbetet 

b) Förhandlingsgrupp. Distriktsstyrelsen föreslår Joakim Hörsing, Mia Sköld och Agneta 
Niklasson. Som referensgrupp föreslås förstanamnen på regionlistorna. 

12. Utbildningar. Distriktsstyrelsen uppmanar kandidaterna att ta del av de webbaserade 
utbildningar som riksorganisationen tillhandahåller. Distriktsstyrelsen tar fram förslag 
på relevanta utbildningar och föreslår ett datum för uppsamlingsmöte efter valet. 
 

13. Sara Ponn föreslår att vi har en kick-off efter valet. Tänkbara teman är integration, 
klimat o miljö och social hållbarhet. Distriktsstyrelsen återkommer med ett datum i 
oktober.  
 
Nästa möte: 16/9 kl 17:00 i partilokalen i Linköping 
 

14. Ordföranden förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

………………………………………………………………………………………. 
Mia Sköld, ordförande 

 

 

………………………………………………………………………………………. 
Michael Williams, sekreterare 

 

 

……………………………………………………………………………………….. 
Elias Hallén, justerare 


