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Tid: 17:00 till 17:55 
Ajournering: - 
 
Plats: MP Östergötlands/Linköpings partilokal, S:t Larsgatan 22, Linköping 
Närvarande: Mia Sköld, Christoffer Sjögren, Cvijeta Stojnic-Karlsson, Elias Hallén, 
Margareta Holm, Olov Öberg, Michael Williams, Gudrun Skoog (via länk) och Pontus 
Wessman (via länk) 
Övriga närvarande: Agneta Niklasson, Bengt Nordström och Jens Lindell 

 

1. Mötets öppnande 
Mötet öppnades kl. 17:08 

 
2. Val av ordförande och sekreterare 

Styrelsens ordinarie ordförande och sekreterare är båda på plats och föreslås därför till 
mötesordförande och sekreterare. 
 
Beslut: Distriktsstyrelsen väljer Mia Sköld till mötesordförande och Christoffer 
Sjögren till mötessekreterare. 
 

3. Val av justerare 
Elias föreslår sig själv som justerare. 

Beslut: Distriktsstyrelsen väljer Elias Hallén till mötets justerare. 

4. Mötets behöriga utlysande 
Kallelse till detta möte utgick via e-post den 1 oktober men beslutades redan om på 
föregående styrelsemöte den 16 september. 
 
Beslut: Distriktsstyrelsen anser att mötet är behörigt utlyst. 
 

5. Godkänna dagordningen 
Mia föreslår att en ny punkt 15 läggs till dagordningen angående Storregionträff. 
 
Beslut: Distriktsstyrelsen godkänner dagordningen med föreslaget tillägg. 
 

6. Förhandlingsläget 
Agneta Niklasson redogör för läget just nu. Förhandling pågår om minoritetsstyre 
tillsammans med S, L och C, liksom föregående mandatperiod. Det politiska 
innehållet är påbörjat och poster diskuteras efter det. 
 
Ingen har några frågor. 
 
Beslut: Distriktsstyrelsen har tagit del av informationen. 
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7. Ekonomi 
Kassör Pontus Wessman redogör för ekonomin. 
 
Ett antal konstateranden  görs: 

• Det finns pengar över från valrörelsen 
• Budgetskiss för 2019 ger ett resultat på 67 000 kr 
• Om vi vidtar skisserade budgetåtgärder så kommer nästa valrörelses budget 

landa på runt 300 000 kr (med 100 000 kr sparat från i år) 
 

Distriktsstyrelsen konstaterar att styrelsen behöver bereda ett stramare budgetförslag 
inför nästa års distriktsstämma om nästa valrörelse ska vara genomförbar. 
 
Med denna beräkning har inte en krona planerats till nästa års kommande EU-val. 

 
Beslut: Distriktsstyrelsen redovisar nuvarande ekonomiskt läge på kommande stämma 
och planerar efter det för att samla en särskilt budgetberedningsgrupp för att bearbeta 
ekonomin ytterligare inför förslag på vårens distriktsstämma. 
 

8. Valutvärderare 
Distriktsstyrelsen	planerar	att	leverera	en	valutvärdering.	Mia	Sköld	föreslår	
Bengt	Nordström	till	valutvärderare.	
	
Bengt	levererar	ett	datum	för	färdigställande	vid	ett	senare	tillfälle.	
	
Beslut:	Distriktsstyrelsen	utser	Bengt	Nordström	till	valutvärderare	för	de	
allmänna	valen	2018.	
 

9. Valberedningen berättar 
Bengt Nordström redogör för valberedningens planerade arbete. 
 
Valberedningen sammanträder på torsdag, den 11:e oktober, efter att Joakim Hörsing 
meddelat vilka poster som ska beredas förslag till. 
 

10. Valärenden 
Övriga val som ska förrättas är fyllnadsval till styrelsen: 1 ordinarie och 3 ersättare. 
 
Valberedningen har inga förslag än men letar redan aktivt. Kommer dock ta emot 
nomineringar. 
 

11. Stämmo-ordförande 
Mia Sköld har frågat Niclas Persson från Örebro län att vara stämmo-ordförande. 
 
Beslut: Distriktsstyrelsen kommer att föreslå Niclas Persson som stömmo-ordförande. 
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12. Riksbesök 
Mia Sköld har frågat Annika Hirvonen-Falk att komma på besök från MP Riks för att 
föredra på stämman. 
 
Beslut: Distriktsstyrelsen bjuder in Annika Hirvonen-Falk att besöka 
Distriktsstämman. 
 

13. Ekonomiutbildningen 
Mia Sköld planerar för studiecirkeln om Grön ekonomi. Instruktioner kommer att 
skickas ut digitalt. Det kommer vara 3 fysiska träffar där första träffen äger rum den 
27:e oktober. 
 
Beslut: Distriktsstyrelsen har tagit del av informationen. 
 

14. Julavslutning 
Distriktsstyrelsen diskuterar eventuellt julavslutning. 
 
Beslut: Distriktsstyrelsen planerar för julfika på S:t Larsgatan 22, den 9 december 
klockan 16:00. Inbjudna ska vara utöver styrelsen även distriktets ordföranden, 
regiongrupp och valberedningen. 
 

15. Storregionträff 
Mia Sköld redogör för fortsättningen av de genomföra storregionträffarna som varit. 
 
Beslut: Distriktsstyrelsen går vidare med planerna att anordna en storregionträff 
tillsammans med Kalmar, Kronoberg och Jönköpings län. 

 

 

 

______________________  ______________________ 

Mia Sköld    Christoffer Sjögren 
Ordförande    Sekreterare 

 

 

 

______________________ 

Michael Williams 
Justerare 


