
 

 

 

Verksamhetsberättelse 2015 
Styrelsen för Miljöpartiet de Gröna, Östergötland  

Styrelsens sammansättning 
Bengt Nordström - Finspång, Ordförande (VU) 
Margareta Fransson - Linköping, Vice Ordförande (VU) 
Per Hallström - Norrköping, Kassör (VU) 
Kerstin Sundquist - Norrköping, Sekreterare (VU) 
Tommy Kennberg - Vadstena, Ledamot (VU) 
Gudrun Skoog - Finspång, Ledamot 
Mats Johannesson - Motala, Ledamot t.o.m. 2015-05-29 
Daniel Egonsson – Motala, Ledamot fr.o.m. 2015-11-14 
Märta Svärd – Ydre, Ledamot 
Sofia Löfberg – Linköping, Ledamot 
Ulf Nilsson – Norrköping, Ledamot 
Olov Öberg – Linköping, Ersättare 
Abiola Layenfe – Mjölby, Ersättare 
Fatemeh Fattah, Norrköping, Ersättare 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft sex möten. Fem ordinarie enligt årsplanen samt ett 
extra öppet styrelsemöte i december. Styrelsen har delvis fullgjort sina åtaganden via ett 
Verkställande Utskott. Ledamöter i VU markeras ovan. Uppdraget till VU reglerades av ett 
delegationsbeslut som styrelsen fattade i maj 2015. 

Verksamhet 
Årsmötet 2015 antog styrelsens förslag till ny organisatorisk inriktning och därtill anpassad 
verksamhetsplan vilket sammantaget naturligtvis har utgjort huvudinriktningen av styrelsens 
arbete under 2015. 

Det första uppdrag som gavs i inriktningsbeslutet var att styrelsen skulle upprätta en 
fyraårsplan inklusive ekonomiska förutsättningar. Denna upprättades omgående vilket gör att 
organisationen nu har framförhållning när det gäller viktigare framtida händelser och även 
redan i nuläget kontroll över de ungefärliga ekonomiska förutsättningar som gäller för 
valrörelsen 2018. 

Ordförandeforum har anordnats vid tre tillfällen. Det är en sammanslutning där styrelsens VU 
träffar samtliga lokalavdelningsordföranden (eller dennes ersättare) för att diskutera aktuella 
frågor. Mötet i september förlades till vårt riksdagskansli och kombinerades med 
föredragningar från vår riksorganisation och en guidning i riksdagshuset. 



En stadgerevideringsgrupp tillsattes omedelbart efter styrelsens tillträdande. Gruppen 
påbörjade sitt arbete efter partikongressen där viktiga och för distriktsorganisationen styrande 
beslut togs. Et förslag till nya stadgar arbetades fram och ett första beslut om nya stadgar togs 
på medlemsmötet i november. 

Inledningsvis tillsattes också en arbetsgrupp som fick uppdraget att arbeta med en regiondag. 
Styrelsen fattade beslut om inriktningen på regiondagen genom att fastställa tre politiska 
områden och genom att slå fast att regiondagen skulle fungera som en uppstart för ett 
regionpolitiskt utvecklingsarbete inom de tre områdena. De tre tvärpolitiska områden som 
valdes var Kultur, Landsbygd och Vatten och regiondagen genomfördes under februari med ett 
deltagarantal som överträffade våra förväntningar. Styrelsen vill i verksamhetsberättelsen 
rikta ett särskilt tack till arbetsgruppen som bestått av Mia Sköld (sammankallande), 
Margareta Fransson, Tommy Kennberg, Cecilia Gyllenberg-Bergfasth och Evelina Alsén. 

På uppdrag av tidigare styrelse hade Mia Sköld fått till uppgift att utvärdera valrörelsen 2014. 
En rapport överlämnades till styrelsen i maj och Kerstin Sundquist fick uppdraget att 
sammanfatta rapporten vilket ledde till en presentation på styrelsens möte i oktober. 
Slutsatserna i sammanfattningen bör beaktas i planeringen av valrörelsen 2018. 

Efter att ordföranden träffat medlemmar för Grön Ungdom, Linköping så inbjöds dessa till 
vårt oktobermöte för att berättade om sin verksamhet samt vilken samverkan som kan tänkas 
vara nödvändig med distriktsorganisationen. Detta är en relation som tillträdande styrelse 
behöver utveckla över hela distriktet varför styrelsen föreslår i såväl förslag till stadgar som 
förslag till arbetsordning för styrelsen att representanter för Grön Ungdom ska representeras 
vid styrelsemöten samt även representanter för Gröna Seniorer och Gröna studenter om dessa 
saknar ordinarie representation. 

Ett av styrelsens uppdrag som inte slutförts är översynen av kansliverksamheten. I det 
inriktningsbeslut som Årsmötet 2015 antog beskrivs vilka förväntningar organisationen ska ha 
på sitt kansli. Ärendet har behandlats i styrelsen och styrelsens ordförande och vice ordförande 
har i möte med norrköpingsavdelningen diskuterat kansliverksamheten men vi har inte 
kommit längre än så. Vi överlämnar därför ärendet till tillträdande styrelse. 

En viktig del i vår organisations utveckling är att vi kan erbjuda våra medlemmar och 
förtroendevalda utbildning och kompetensutveckling. Då de flesta av våra lokalavdelningar är 
små med förhållandevis få medlemmar så är detta något som vi behöver samverka kring på 
distriktsnivå. Även under 2015 har vi haft problem att få fart på det arbetet men styrelsen kan 
till slut ändå presentera en utbildningsplan. Även denna överlämnas till tillträdande styrelse 
för konkretisering, detaljplanering och genomförande. 

Inför kongressen 2016 har partistyrelsen fortsatt sitt reformarbete för organisationen och man 
kommer att lägga tre propositioner som rör intern organisation och interna arbetsformer. 
Propositionerna har varit utskickade på remiss till distrikt och lokalavdelningarna och 
styrelsen har lagt en hel del arbete på att besvara dessa remisser på ett konstruktivt sätt. 
Glädjande nog kan konstateras att PS i några fall tagit in våra synpunkter i de slutliga förslag 
som läggs för kongressen. Ordföranden och kansliet har också deltagit i de av riks-
organisationen anordnade träffarna för distriktsordföranden och distriktsanställda. 
Ordföranden har representerat Östergötland vid de två förtroenderåd som hållits. 

En fråga som styrelsen följt under hela året är indelningskommitténs arbete med att föreslå 
nya regioner. Ordföranden samt vice ordföranden har haft uppdraget att följa frågan utifrån 
att den tangerar deras regionpolitiska roller. De är först under våren som frågan tagit fart på 
allvar eftersom det är nu ett första förslag föreligger. Avgående ordförandens sista uppgift är 
att försöka få till stånd ett första möte med distriktsorganisationerna i Kalmar, Jönköpings och 
Kronobergs län för att ta de första stegen mot en ökad länsövergripande samverkan. Behovet 
av en utvecklad samverkan blev tydligt då lokalavdelningen i Västervik under året sökte 
adjungerat medlemskap i Östergötlands distriktsavdelning utifrån funktionell region-
tillhörighet. Ansökan beviljades. 



Under sent 2015 påverkades vår organisation starkt av den nationella politiken då vi tvingades 
gå med på kraftiga inskränkningar i vår tidigare så framgångsrika migrationspolitiska 
överenskommelse. Styrelsen anordnade därför ett extra och tydligt utfäst öppet styrelsemöte 
dit även en representant från riksorganisationen inbjöds. Niclas Malmberg redogjorde för 
riksdagsgruppens tankar inför beslutet och medlemmarna fick möjlighet att ställa frågor. 
Distriktet representerades sedan av vice ordföranden på den dialogkonferens som 
riksorganisationen utlyst. Konferensen ledde fram till ett stort antal konkreta förslag som det 
blir tillträdande styrelses uppgift att implementera i organisationens arbete.  

Det extra styrelsemötet i december föranleddes också av att vår representant i 
riksvalberedningen begärde in vår organisations synpunkter kring en kravspecifikation för 
arbetet med att hitta en ny partisekreterare. 

Avslutningsvis har styrelsen tagit fram förslag till arbetsordningar för styrelsen och för 
distriktsvalberedningen vilka ska beslutas på medlemsmöte. Avgående styrelse kommer också 
att föreslå tillträdande styrelse arbetsordningar för Verkställande Utskott samt för Ordförande.  

 

 


