Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Miljöpartiet de Gröna i
Östergötland den 29 maj 2015 i Linköping.
Närvarande: Bengt Nordström, Margareta Fransson, Per Hallström,
Kerstin Sundquist, Ulf Nilssson, Sofia Löfberg t.o.m. §6, Fatemeh Fatah,
Märta Svärd, Abiola Laiyenfe, Tommy Kennberg, Jens Lindell
Anmält förhinder: Gudrun Skoog
Avgått från styrelsen: Mats Johannesson

1. Bengt hälsade välkommen och till justerare valdes Per Hallström.
2. Föregående protokoll godkändes.
3. Ekonomisk rapport. Inga frågor.
4. Översyn av kansliverksamheten. Diskussion. Behövs en lokal som ett
ansikte utåt? Vad förväntar styrelsen och medlemmarna att
kansliverksamheten ska innehålla? Hus aktualiseras regionala frågor bland
medlemmarna?
Beslut. Uppdra åt VU att arbeta vidare med frågan.
5. Valutvärdering. Riktades ett Tack till Mia Sköld för hennes arbete med
utvärderingen.
Utvärderingen diskuterades. Frågan ställdes hur den ska användas. Det visar
sig svårt att dra slutsatser om hur vårt arbete ska ändras inför nästa val. Vi bör
hitta en metod för valutvärdering för att kunna jämföra från val till val.
Styrelsens uppfattning är att valberedningen ska ha större inflytande över
namnen på valsedlarna.
Beslut: Uppdra åt Kerstin Sundquist att göra en sammanfattning av
utvärderingen med betoning på punkter där flera haft samma uppfattning.

6. Fastställande av 4-årsplan. Det ska vara varje ny syrelses uppgift att göra
en detaljerad årsplan och en översiktlig 4-årsplan. Beslutades anta den
föreslagna 4-årsplanen.
7. Till femte ledamot i VU valdes Tommy Kennberg.
8. Till utbildningsansvarig valdes Jessica Isaksson, tidigare ledamot av
styrelsen.
9. Arbetsgrupp.
Regional temadag. Följande personer valdes. Sammankallande Margareta
Fransson
Övriga ledamöter: Evelina Alsén, Cecilia Bergfasth, Mia Sköld, Jessica
Isaksson, Tommy Kennberg
10. Arbetsgrupp.
Stadgerevidering och revidering av arbetsordningar.
Sammankallande Kerstin Sundquist
Övriga ledamöter: Daniel Egonsson, Gilberth Ossbahr, Sofia Löfberg, Per
Hallström,
Sara Ponn.
11. Uppdrag till vår kongressobservatör Bengt Nordström.
Beslutades att han bör göra följande:
- ta kontakt med ordföranden från andra regioner för utbyte av idéer och
erfarenheter, gärna med betoning på dem som ”lyckats bäst” med Mp-politik.
- diskutera för regionerna gemensamma mål för att komma fram till sätt att
lättare få gehör för dem i partiet.
- dela med sig aktuella Östgötafrågor, tex. Miljöhoten mot Vättern
- återkoppla till styrelsen och medlemmarna.
12. Ordförandeforum den 4 juni i Linköping.
Vi gick igenom dagordningen för träffen, samt uppmanade ordförande att
undersöka om någon från PS kan delta. Några punkter:
- kongressen, propositioner och motioner
- information om kommunikation och samverkan vid utspel
- Annika Lillemets, vår riksdagskvinna, berättar om riksdagen och
vårbudgeten
- information om regionens årsplan och fyraårsplan
13. Valärende: Beslutades uppdra åt Bengt att meddela valberedningen att
Styrelsen önskar att inför val i fortsättningen få bättre information om
kandidaterna, särskilt dem valberedningen föreslagit.
A. Ledamot i Linköpings övervakningsnämnd. Beslutades föreslå Ingela

Kandre.
B. Ersättare i TvNo (tvätten Norrköping). Efter diskussion yrkade Ulf mot
valberedningens förslag på Olof Öberg. Vid sluten omröstning beslutades
med röstsiffrorna 4 mot 2 och 2 blanka att föreslå Olof Öberg.
14. Redovisning av VU-beslut.
- att bevilja 1.000 kronor till omkostnader vid årsmötet i Norrköping för Gröna
Seniorers riksorganisation den 28 maj.
- att bevilja Anette Falk 1.500 kronor för resan till Almedalen för att där lobba
för Vättern
- att på begäran från Valdemarsviks lokalavdelning överföra deras partistöd till
deras eget konto.
15. Delegationsordning för Miljöpartiet de Gröna i Östergötland. Beslut:
a. VU - ta beslut inom budgetram upp till 5.000 kronor
b. VU - ta beslut upp till 2.000 kronor till enskilt medlemsarrangemang.
c. Per och Jens i kombination - ta beslut inom den ekonomi som
regionorganisationen förvaltar åt lokalavdelningarna.
d. Margareta o Bengt i kombination - ta beslut i brådskande ärenden inom
budgetram.
16. Tillfällig arbetsordning. Beslutades om en interimsversion som ska gälla
under 2015.
- Protokollen ska finnas på medlemsweben, men att punkter med sekretess
inte ska finnas med. Det ska anges att sådana ärenden behandlas internt av
styrelsen.
- Styrelsens möten ska vara öppna för alla medlemmar, utom vid punkter av
sekretessart.
Tillägg ska göras om förhållandet mellan VU och styrelsen.
17. Övriga frågor.
a. vi säger ja till att ansvara för organisationen vid Åsa Romsons sommartal i
Linköping 150827
b. Mats Johannesson har avsagt sig sin plats som ledamot i styrelsen. Olof
Öberg blir tillförordnad ordinarie till nästa medlemsmöte.
c. google drive, mappsystem i Mp Östergötland googles moln
d. kongressbidrag ges till alla kommunavdelningar, som ansöker om det utom
Norrköping, Linköping och Motala.
Beslutades ge Ödeshög 3.000 kronor i bidrag.
e. Fråga att diskutera. Ska vi ha in i kalendariet att våra språkrör kommer till
Östergötland utan att ha haft kontakt med oss?

Linköping dag som ovan

----------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------Kerstin Sundquist, sekreterare
Per Hallström. Justerare

---------------------------------------------------------Bengt Nordström, ordförande

