
Miljöpartiet de gröna i Östergötland PROTOKOLL

2018-10-28

Höststämma

Tid 2018-10-28 kl. 14.00 – 18.15

Plats Miljöpartiets lokal, Sankt Larsgatan 22A, Linköping 

Närvarande ombud och tjänstgörande ersättare: Klas Linné, Cvijeta Stojnic Karlsson, 
Jenny Ivner, Evelina Alsén, Elia Hallén, Olov Carlson, Ingela Kandre, Ulf 
Nilson, Hildegard Jarskog, Take Aanstoot, Tommy Vaske, Gunnar 
Gustafsson, Christoffer Sjögren, Margareta Holm, Pontus Wessman, Bengt 
Cete, Joakim Hörsing, Petter Mattsson, Jan Björfeldt, Cecilia Gyllenberg 
Bergfasth, Herman Vinterhjärta

Övriga närvarande: Peter Nolinge, Michael Williams, Mika Liffner, Helena Hillar, Mia 
Sköld, Robert Damberg, Agneta Niklasson, Catharina Engström, Bengt 
Nordström, Friedrike Gerlach

§ 1 Mötets öppnande

MP Östergötlands ordförande Mia Sköld hälsade alla välkomna och 
förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av mötesordförande

Niclas Persson föreslås till ordförande för mötet. 

Beslut: - Att utse Niclas Persson till mötesordförande.

§ 3 Val av mötessekreterare

Robert Damberg föreslås till sekreterare för mötet. 

Beslut: - Att utse Robert Damberg till mötessekreterare.
 
§ 4 Val av två justerare



Christoffer Sjögren och Mia Sköld föreslås till justerare. 

Beslut: - Att utse Christoffer Sjögren och Mia Sköld till justerare för mötet

§ 5 Val av två rösträknare

Olov Öberg och Michael Williams föreslås till rösträknare. 

Beslut: - Att utse Olov Öberg och Michael Williams till rösträknare för 
mötet

§ 6 Upprättande av röstlängd

Mötesordförande Niclas Persson förrättade upprop bland ombuden

Beslut: - Att fastställa röstlängden till 20 närvarande och röstberättigade 
ombud

§ 7 Mötets behöriga utlysande

Distriktsordförande Mia Sköld berättade att kallelse gått ut via e-post 26 
september.

Beslut: - Att anse mötet behörigt utlyst

§ 8 Fastställande av dagordning

Några övriga frågor anmäldes. Mötesordföranden föreslog en mindre 
arbetsordning med talartidsbegränsning och nomineringsstopp.

Beslut:  Att fastställa dagordningen efter utskickat förslag med en ny punkt 
14, välkomnande av riksdagsledamot. Efterföljande punkter förskjuts i 
numreringen.

Att besluta om att ha en talartidsbegränsning på 2 minuter för presentation 
och pläderingar.

Att besluta om att sätta ett nomineringsstopp till klockan 15.00

§ 9 Annika Hirvonen Falk



Annika Hirvonen Falk, riksdagsledamot och jämställdhetspolitisk 
talesperson presenterade sig och berättade om partiets arbete nu efter val 
med utvärdering av valkampanjen, valresultatet och vår tid i regering. 
Valresultatet visar på en framgång för partier med en konservativ profil, och 
ett bakslag för partier med en progressiv och liberal profil. Annika stannade 
för att lyssna på diskussionen om situationen efter valet senare på denna 
dagordning.

Mötet ajourneras mellan 14:55-15.00

§ 10 Ekonomisk genomgång

Pontus Wessman, distriktskassör gick igenom det ekonomiska läget efter 
valet och förutsättningarna för den kommande mandatperioden. Bengt Cete 
framhöll att det inte finns ett direkt samband mellan mycket pengar och bra 
valresultatet. 
Take Aanstoot gjorde ett medskick om den ekonomiska situationen i form 
av en skrivelse som bifogas detta protokoll (bilaga 2).
Christoffer Sjögren vill förtydliga att distriktsstyrelsen nyligen utsett en 
arbetsgrupp som ska arbeta med den ekonomiska situationen för distriktet 
och komma med förslag till en budget med högre avsättningar till 
valfonden. 
Evelina Alsén och Rebecka Le Moine ville understryka vikten av 
humankapital och våra ideella krafter.
Cvijeta Stojnic Karlsson ville lyfta fram att det var viktigt att vi blir bättre 
på att samverka.

§ 11 Situationen efter valet 

Mia Sköld, distriktsordförande inledde med att berätta att vi backade från 7 
till 4 mandat i regionen. Det innebär 1,5 miljon i minskat stöd under 
mandatperioden. 

Motala minskat från 3 till 2 mandat. Alliansen kommer styra i minoritet. 
Bra ekonomi, bra lokal i avdelningen Kommer satsa på medlemsvård och 
att bygga upp partiet. 

Mjölby backade från 2 till 1 mandat. Sitter kvar i majoritet med S, KD, C 
och L. 

Ödeshög backade från 3 till 1 mandat. Valteknisk samverkan med 



Ödeshögspartiet och F!

Finspång backade från 2 till 1 mandat. Tackade nej till att vara med i 
majoritet.

Kinda backade från 2 till 1 mandat. Ingår inte i majoritet. Väldigt ”gubbigt” 
i kommunpolitiken. 

Valdemarsvik backade från 1 till 0 mandat. Fortfarande inte klart vem som 
styr.

Ydre backade från 2 till 1 mandat.

Linköping backar från 7 till 5 mandat. Backade mindre än jämförbara 
kommuner i riket. Hamnar nu i opposition, Alliansen styr i minoritet. 

Norrköping har en valteknisk samverkan med M och V. S, C, L och KD styr 
i minoritet. Tappade från 5 till 3 mandat. Minst i fullmäktige i Norrköping. 

Åtvidaberg gick vi från 2 till 1 mandat

Vadstena kvar på 2 mandat.

Söderköping gick från 3 till 1 mandat, inte kvar i majoritet.

Boxholm fortsatt en vit kommun.

Efter valet 2010 hade vi totalt 39 mandat i fullmäktigeförsamlingarna. Nu är 
vi nere på 19 berättade Bengt Nordström.

En diskussion fördes om vikten av att kommunicera enhetligt, och att vi 
varit dåliga på att bemöta olika lögner och överdrifter om partiet i media. 
Även rikstrendens påverkan och genomslag på våra resultat lokalt och 
regionalt nämndes.

”Nu får vi fan skärpa oss”, blev slutsatsen från diskussionen. 

§ 12 Fyllnadsval till distriktsstyrelsen enligt bilaga

Valberedningen föredrog sitt förslag att välja Gunnar Gustafsson till 
ledamot och Wolfram Antepohl till ersättare i distriktsstyrelsen. Två 
ersättarposter föreslås fortsatt vara vakanta.



Beslut: 
Att välja Gunnar Gustafsson till ledamot i distriktsstyrelsen 

Att välja Wolfram Antepohl till ersättare i distriktsstyrelsen

§ 13 Val till olika regionuppdrag enligt bilaga

Valberedningen presenterade sitt förslag som återfinns i bilaga 1. 
Kandidaterna presenterade sig och ombud och andra pläderade för de olika 
kandidaterna. 

Beslut: Att välja Agneta Niklasson till Regionråd, 3:e vice ordförande 
i regionstyrelsen och ordförande i Regionstyrelsens beredning för 
ägarfrågor med 15 av 20 röster i sluten omröstning, 5 för Cecilia 
Gyllenberg Bergfasth. 

Att justera röstlängden till 21 närvarande och röstberättigade ombud

Att välja Agneta Niklasson till ersättare i Samverkansnämnden för sydöstra 
sjukvårdsregionen

Att välja Robert Damberg till ersättare i Regionstyrelsen samt ledamot i 
regionstyrelsens 
personalberedning 

Att välja Catharina Engström till ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden 
samt Ordförande i Behovsberedning 

Att justera röstlängden till 20 närvarande och tjänstgörande ombud

Att välja Hildegard Jarskog till ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden 
med 19 av 20 röster, 1 för Gudrun Skoog. 

Att välja Hildegard Jarskog, Cvijeta Stojnic Karlsson och Gudrun Skoog till 
ledamöter i Behovsberedningar 

Att delegera beslut om vem av dessa tre som ska sitta i vilken 
behovsberedning till regionfullmäktigegruppen

Att välja Bengt Cete till ledamot i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden

Att justera röstlängden till 19 närvarande och röstberättigade ombud



Att välja Cvijeta Stojnic Karlsson till ersättare i Trafik- och 
samhällsplaneringsnämnden med 16 av 19 röster, 3 för Ulf Nilsson.

Att justera röstlängden till 18 närvarande och röstberättigade ombud

Att utse Herman Vinterhjärta till rösträknare istället för Olov Öberg

Att välja Peter Nolinge till ledamot i Patientnämnden
Att välja Maritha Hörsing till ledamot i Styrelsen för Östgötatrafiken AB 
med 14 röster, 4 för Ulf Nilsson.

Att välja Christoffer Sjögren till ledamot i Regionutvecklingsnämnden 

Att välja Mia Sköld till ersättare i Regionutvecklingsnämnden med 15 av 18 
röster, 3 för Per Hallström. 

Att välja Bengt Cete till ledamot i Folkhälsoberedningen med 11 röster, 3 
Cvijeta Stojnic-Karlsson, Gudrun Skoog 2, Kerstin Sundquist 2 i första 
omgången.

Att välja Bror-Tommy Sturk till ledamot av Regionfullmäktiges revison 

Att välja Bengt Nordström till Ordförande för Vattenbrukscentrum Ost, 
Ideell förening 

Att välja Ingela Kandre till ersättare i Linköpings övervakningsnämnd 

Att välja Friederike Gerlach till Ordförande i Stiftelsen Östgötamusiken 
med 15 av 18 röster, 3 för Mia Sköld. 

Att välja Klas Linné till ersättare i Styrelsen för Scenkonst Öst AB med 15 
av 18 röster, 3 för Bengt Cete.

Att välja Joakim Hörsing till ledamot i Vätternvårdsförbundet med 12 av 18 
röster, 3 för Margareta Holm, 2 för Åke Wester, 1 blank. 

Att välja Gunilla Wetterling till ledamot i Viltförvaltningsdelegationen med 
11 av 18 röster, 1 för Åke Wester, 6 för Margareta 0 för Bror-Tommy.

Röstlängden justeras till 17 närvarande och röstberättigade deltagare

Att välja Jens Lindell till Juryman för tryckfrihetsmål med 14 av 17 röster, 3 
för Per Hallström

§ 14 Välkomnande av ny riksdagsledamot



Distriktsordförande Mia Sköld välkomnade länets nya riksdagsledamot 
Rebecka Le Moine till uppdraget. Rebecka berättade kort om sig själv och 
vad som just nu hände i riksdagsarbetet, och framhöll att hon gärna bjöds in 
av lokalavdelningar för att återkoppla sitt arbete och lyssna på förslag.

§ 15 Nytt regionprogram

Styrelsen informerade om att de inte hann göra ett förslag på regionprogram 
inför valet, och kommer att återkomma med ett förslag under 
mandatperioden.

§ 16 Information om regiondag

Det kommer att bli en gemensam regiondag mellan Miljöpartiets distrikt i 
sydöstra sjukvårdsregionen den 18 november, save the date! Den 11 
november är sista anmälningsdag.  

§ 17 Information om studiecirkel i grön ekonomi

Det genomförs just nu en studiecirkel i grön ekonomi, som 
distriktsordförande Mia Sköld uppmanar så många som möjligt att delta i. 
Första träffen genomfördes igår lördag med flera nya medlemmar.

§ 18 Information om jämställdhets- och mångfaldsplan

Mia Sköld, nu jämställdhets- och mångfaldsambassadör ville bjuda in sig 
själv till lokalavdelningarna för att prata om hur vi kan ta fram en 
jämställdhets- och mångfaldsplan i avdelningarna.

§ 19 Övriga frågor

Ulf Nilsson undrade vad som hade hänt med motionen om rinnande vatten 
som antogs av årsstämman 2016, och vad som hände med de arbetsgrupper 
som arbetade fram underlag inför regionprogrammet kring landsbygd, 
kultur och vatten. Distriktsordförande Mia Sköld svarade att en arbetsgrupp 
kring vattenfrågor ska tillsättas, och att de olika arbetsgruppernas slutsatser 
kommer tas med i arbetet med regionprogram.



§ 19 Avslutning

Distriktsordförande Mia Sköld tackade alla kvarvarande deltagare för deras 
tålamod och förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet Mötesordförande

Robert Damberg  Niclas Persson

Justeras Justeras

Christoffer Sjögren Mia Sköld


