
Verksamhetsberättelse 
Miljöpartiet de gröna i Östergötland 

Verksamhetsåret 2013 

Styrelsens sammansättning 
Bengt Nordström - ordf, 

Margareta Ossbahr - v. ordf,  

Lina Stenberg - sekr. (t.o.m. juni), 

Jens Lindell - kassör, 

Herman Vinterhjärta - ledamot (t.f. sekr. juni - okt.) 

Frida Nässelblad - ledamot t.o.m. dec (sekr. okt.- dec.) 

Kerstin Sundquist - ersättare t.o.m. okt. ledamot fr.o.m. okt. (t.f. sekr. jan.-mars) 

Anneli Vitterskog - ledamot 

Annika Lillemets – ledamot och språkrör 

Bengt Cete – ledamot och språkrör 

Mattias Stenberg - ledamot (t.o.m. aug.) 

Mats Johannesson - ledamot (fr.o.m. okt.) 

Olov Öberg - ledamot 

Behnam Hashemi Bani - ersättare 

Sofia Malmgren Hjerm - ersättare (fr.o.m. okt.) 

Margareta Fransson – adjungerad landstingsgruppen 

Bror-Tommy Sturk – adjungerad östsamgruppen 

Fr.o.m. sept. har Klas Linné i egenskap av sammankallande i regionvalberedningen kallats till 

regionstyrelsen sammanträden. 

Verksamhet 
Styrelsen har haft nio protokollförda möten varav ett elektroniskt. 

Styrelsens arbete inleddes redan dagen efter årsmötet med en samling i Norrköping då 

partisekreterare Anders Wallner redogjorde för riksorganisationens valplanering. Vid detta 

möte konstituerades också styrelsen. 

Första ordinarie styrelsemöte hölls på Marieborgs folkhögsskola under två dagar i april. På 

detta möte diskuterades regionstyrelsens roll och uppdrag samt hur ansvarsområden skulle 

fördelas mellan regionstyrelsens ledamöter. En viktig uppgift för året var att ta fram ett 

regionpolitiskt program för perioden 2015-2018 inför årsmötet 2014. Även här fördelades 

arbetsuppgifter mellan regionstyrelsens ledamöter, landstingsgruppen och östsamgruppen. 

En valplansgrupp utsågs med uppdrag att till regionens höstmöte ta fram en plan för 

regionens valrörelsearbete. En arbetsgrupp utsågs för att i samarbete med Studieförbundet 

Vuxenskolan arbeta fram ett utbildningsutbud för såväl regionstyrelsen som för 

lokalavdelningar. Ytterligare en arbetsgrupp utsågs med uppdrag att arbeta med en regional 

kommundag som skulle genomföras under hösten 2013.  

Under sommaren fortlöpte arbetet i arbetsgrupperna. Ett första utkast till valplan 

presenterades på regionstyrelsen sammanträde i juni. Även arbetsgruppen för den regionala 

kommundagen presenterade en idéskiss. Externa händelser under tidig sommar förändrade 

dock förutsättningarna för regionstyrelsens arbete på ett drastiskt sätt vilket gjorde att 

arbetet med flera av de uppgifter vi åtagit oss stannade upp eller tappade fart. När arbetet 

återupptogs efter sommaren så reviderades både prioriteringar och ansvarsområden. 



Förslag till regional valplan sändes ut till samtliga lokalavelningar under september. Få 

synpunkter inkom trots förlängd remisstid. Den 27:e november anordnades en träff för 

regionens gruppledare och avdelningsordförande där Anders Wallner inledde med en 

redogörelse för riksorganisationens valplanering. Därefter presenterades regionens valplan i 

denna grupp. Valplanen antogs slutligen på regionstyrelsemötet den 16/1. 

Ordföranden tog under hösten ansvar för regionens nya hemsida på mp.se. Denna är nu uppe 

och fungerande. 

Under hösten har regionbildningsfrågan plötsligt aktualiserats. Det praktiska arbetet med 

regionbildningen sker inom landstinget varför gruppledaren i landstinget varit mest 

involverad. Regionordföranden har representerat när partierna har bjudits in. 

Ordinarie medlemsmöte hölls den 22:a oktober på Mjölby stadshotell, Föredrag hölls av 

riksdagledamöterna Kew Nordqvist och Annika Lillemets.  

I övrigt så underkände medlemsmötet på styrelsens rekommendation de 

stadgerevideringsbeslut som togs vid återupptaget årsmöte i april p.g.a. saknad 

dokumentation. 

Det av årsmötet beslutade primärvalsförfarandet inleddes med nomineringsprocess under 

hösten. Förutom riksdagsvalet och de fem landstingskretsarna anslöt sig också tre kommuner 

till den regionala processen. 77 medlemmar bidrog med nomineringar. Efter acceptanser och 

kandidatförsäkringar från de nominerade fastställdes samtliga kandidater till de nio valen. 

Dessa fick möjlighet att presentera sig på den regionala kommundagen samt på regionens 

hemsida. Förutom kandidatpresentationer använder den regionala kommundagen till en 

redogörelse av ordföranden om arbetet med det regionala politiska programmet för nästa 

mandatperiod samt ett seminarium om det nya partiprogrammet lett av Gabriel Liljenström 

från partiprogramsgruppen.  

Primärvalet genomfördes via utskick till, och inskick av, medlemmarna under januari 

varefter den av regionstyrelsen utsedda primärvalsgruppen under några dagar räknade röster 

enligt IRV och sammanställde resultatet i de nio valen. 

I början av februari skickade regionprogramsgruppen ut sitt förslag till regionalt politiskt 

program till medlemmarna. Ett flertal synpunkter och förslag har inkommit. 

Under vintern har RS förstärkt organisationen med huvudsyfte att stödja Grön Ungdom i 

framför allt Norrköping och Linköping. 

Ett flertal arbeten har påbörjats under året men ej slutförts. En ny arbetsordning för 

styrelsen ska tas fram. Styrelsen har även initierat arbetet med en medlemspolicy. Det viktiga 

arbetet med att ta fram ett sammanhållet utbildningsutbud för organisationen har avstannat 

på grund av omsättning på områdesansvariga.  

För övrigt har styrelsen även förrättat val av en nämndeman samt en ledamot till 

länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation. 

 

för Regionstyrelsen 

 

Bengt Nordström 

 


