Protokoll för vid sammanträde med styrelsen för Miljöpartiet de Grönas
distriktsorganisation i Östergötland lördagen den 29 augusti 2015 i Linköping.
Närvarande: Margareta Fransson, Bengt Hallström, Jens Lindell, Sofia
Löfberg, Ulf Nilsson, Bengt Nordström, Gudrun Skoog, Kerstin
Sundquist
Förhinder hade anmälts av: Fatemeh Fatah, Tommy Kennberg, Abiola
Laiyenfe, Märta Svärd, Olof Öberg.

1. Till justerare valdes Margareta Fransson
2. Ekonomisk rapport.
Per Hallström redogjorde för den ekonomiska rapporten med
prognos för årets utfall. Rapporten godkändes
3. Rapporter.
a. Margareta berättade att den nya psykiatribyggnaden på US blir
ett ”passivhus”. Man arbetar med verksamhetsplanen för 2016 och
planerar för möjligheten för patienter att läsa sin journal på nätet.
b. Bengt berättade att utbyggd närtrafik, som ska ersätta vissa
busslinjer, kommer att ge bättre möjligheter för berörda boende att
resa.
4. Åsa Romsons sommartal i Linköping blev på grund av olika
omständigheter flyttat till Uppsala. Diskussion följde om hur vi ska
göra i framtiden och kom överens om att ta initiativet till 100%
inför ett liknande arrangemang
5. 4-årsplan inklusive budget.
Budgeten ska vara en bild av verksamheten uttryckt i siffror. Per
Hallström redogjorde för planen. Vi sade att vi i stadgarna ska ha

med att varje styrelse ska göra en 4-årsplan.
Beslutades anta 4-årsplanen.
6. Regiondag den 13 februari. Margareta redogjorde för planerna.
Plats: Linköpings stadshus
Teman: Vatten, Landsbygd, Kultur. Marinbiolog Emma Norlén, en
av våra talespersoner i Riksdagen, deltar. Vi hoppas på 50
deltagare.
Formerna för mötet diskuterades. Beslutades om en ram på 15.000
kronor för dagen.
7. Inriktningsbeslut, som togs på årsmötet.
Styrelsen ska ha en verksamhetsplan,
Ledamöterna ska väljas på två år, hälften varje år.
Ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör väljs på ett år.
Valberedningen bör ha en ledamot per valkrets inklusive
ordförande.
Gruppledare/regionrådet är vårt språkrör.
8. Stadegearbetet.
Stadgegruppens förslag gicks igenom punkt för punkt. Vi gjorde
ändringar och tillägg. Bengt erbjöd sig att skriva rent det nya
stadgeförslaget och skicka det till kommunavdelningarna på
remiss.
9. Regionbildning. Regeringen aktualiserar frågan om nybildning
av regioner, vilket innebär större regioner. Som de ser ut nu
kommer ingen förändring att göras av region Östergötland.
10.
Nästa ordförandeforum för Mp Östergötland blir den 1
oktober och vi ska vara på riksdagskansliet i Stockholm.
11. Översyn av kanslifunktionen. För distriktets räkning arbetar
Margareta och Bengt med frågan och för Norrköpings del Per H
och Ulf.
12.Valärenden. Regionfullmäktige väljer nämndemän för perioden
2016 – 2019 på sitt oktobersammanträde. Beslut. De nuvarande

nämndemännen tillfrågas om de vill fortsätta. Om någon av dem
inte vill fortsätta lämnas frågan över till valberedningen.
13. Övriga frågor.
a. Fiskvandringsvägar och energi. Ål slås ut vid kraftverk. Beslut:
Möte ordnas med Åke Wester, som aktualiserat problemet.
b. Koordination mellan region och kommuner vad gäller
aktiviteter. Frågan hänskjuts till VU och förslagsställaren ombeds
utvidga sitt förslag.
c. Valberedningen. Anita Norman aktualiserar problemet med att
valberedningens ordförande slutar och ingen av de övriga vill bli
sammankallande.
Lösning. Valberedningen informeras om att ordförandena på
Ordförandeforum får veta att kommunföreningarna ska nominera
kandidater.
d. Personärende. (Text borttaget ur offentligt protokoll)

Linköping dag som ovan
…………………………………………………………
……………………………………………………..
Kerstin Sundquist, sekreterare

Margareta Fransson, justerare

……………………………………………………………………
Bengt Nordström, ordförande

