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Protokoll fört vid möte med styrelsen för Miljöpartiet i
Östergötland den 6 februari 2016 i Linköping
Närvarande: Daniel Egonsson, Fatemeh Fatah, Margareta Fransson, Per Hallström, Jens
Lindell tjänsteman, Ulf Nilsson, Bengt Nordström, Kerstin Sundquist
Anmält förhinder: Abiola Layenfe, Sofia Löfberg, Gudrun Skoog, Märta Svärd, Olof Öberg
1. a. Till justerare valdes Daniel.
b. Den föreslagna dagordningen godkändes.
2. Föregående protokoll godkändes.
3. Ekonomisk rapport. Per kommenterade rapporten och att budgeten reviderats eftersom
vi vill ha en 4-årsplan med avsättning till valet 2018. Rapporten godkändes.
4. Regionförstoring.
Margareta hade en föredragning om tankarna bakom beslutet att Sverige ska delas in i ett
fåtal regioner. Kriterierna är regionsjukhus, forskning, folkmängd, arbetsmarknad. En annan
tanke är att det med större regioner kan bli ett bra samarbete gällande klimat - och
energifrågor. Länsstyrelsernas roll kan också komma att påverkas. Förslaget delredovisas
den 29 februari 2016 och 31 januari 2017. Slutredovisning den 31 augusti 2017. Beslut ska
tas 2018 och träda i kraft 2019. Mp Östergötland vill gärna fortsätta det fina samarbetet som
regionen nu har med Kalmar - och Jönköpingsregionerna.
Regionen har tillsatt en kommitté bestående av Mats Johansson S, Marie Morell M och
Anders Hembro S för att samla olika tankar i Östergötland om en storregion. Frågan följs
också av regionstyrelsen och en politisk ledningsgrupp med representanter för alla partier.
Dessutom tas frågan upp på partidistriktsmöten med ordföranden för alla partiers
östgötastyrelser.
Beslut: Styrelsen följer ärendet via en arbetsgrupp för Mp Östergötland med Agneta
Nicklasson, Nils Hillerbrand, Mia Sköld, Margareta Fransson och Bengt Nordström. För att
lokalavdelningarna i Östergötland ska få kännedom om förändringarna ska Agneta informera
i västra delen, Nils i södra och Mia östra i delen.
5. Uppdragsbeskrivning kansli. Ett inriktningsbeslut fattades på distriktets årsmöte 2015.
Östgötadistriktet betalar för 65% av 1,5 tjänst.
Beslut: Bifall till uppdragsbeskrivningen som presenterades på årsmötet 2015.
6. Begäran från Mp Norrköping om kostnadsersättning för flytt av kansli 2014.
Beslutades avslå denna begäran. Ulf reserverade sig mot beslutet.
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7. Begäran från Mp Västervik att få bli adjungerade medlemmar i Mp Östergötland.
Beslut: Bifall till denna begäran.
8. Val av granskare av fördelning av regionens partistöd. Redovisas till regionfullmäktige.
Förslaget har varit att be en av våra revisorer att åta sig detta.
Beslut: Bifall till förslaget att välja Per Almgren att för ett arvode av 400 kronor göra
erforderlig granskning.
9. Utvärdering av arvodering av ordförande efter 11 månader.
Beslut: a. att styrelsen är mycket nöjd med det arbete ordförande utfört
b. att fortsätta arvodera ordförande med 5.000 kr per månad.
c. att VU får i uppdrag att arbeta med anställningsvillkoren för ordförande så att de
blir juridiskt hållbara.
d. att styrelsen utvärderar arvoderingen varje år inför årsmötet och har kontakt med
valberedningen.
10. Nu bygger vi Sverige . Mp riks har kallat till möten om integrationsfrågor den 27 februari
i Västerås, Härnösand och Malmö med anledning av höstens regeringsbeslut om invandrings
kontroll. Margareta och Bengt deltar från Mp Östergötland . Vi enades om att de ska tala
om framtiden, men inte hävda att MP ska driva på att snabbt återgå till de regler som rådde
före åtstramningen.
11. Inför årsmötet.
1. Ekonomisk berättelse, Per
2. Verksamhetsberättelse, Bengt
3. Budget och verksamhetsplan. Beslutades göra färdigt budget för 2016 och 4-årsplan
nästa styrelsemöte. Bengt gör förslag till verksamhetsplan till dess.
4. Arbetsordning för styrelse, valberedning och kansli. Beslut: Bengt gör förslag till
arbetsordning för styrelse med utgångspunkt från det inriktningsbeslut som togs på
årsmötet 2015, samt för valberedningen. Arbetsordning för kansliet kommer
senare. Varje styrelse reviderar till tillträdande styrelse.
5.

Uppdrag till valberedningen. Valberedningen ska varken nominera kandidater till
språkrör eller förtroenderådet. Bengt uppmanade styrelsen att underlätta för den
nuvarande, decimerade valberedningen genom att kandidera till återval.
6. Nya stadgar. Beslutades att föreslå årsmötet att ta ett andra beslut om nya stadgar.
Beslutet ska tas före valärenden.
12. Beslut inom delegation har tagits att ge 500 kronor i bidrag till deltagande i Gröna
studenters årsmöte.
13. Övriga frågor.
a. Medlemsutveckling. Ej så farligt ras i Östergötland som riksgenomsnittet. Det märks
att partiet tappat fler medlemmar i Norrköping, där man inte längre är med och styr
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än i Linköping, där man efter valet är med och styr.
b. Regiondagen 13 februari. Tema: Landsbygd, Vatten, Kultur. Margareta informerade
att fler än beräknat har anmält sig. Tommy föreslog att vi som kulturinslag skulle ha
medverkan under lunchen av en sångare och en musiker från Vadstena folkhögskola.
Beslut: Styrelsen ställer sig positiv till förslaget och höjer budgeten för evenemanget
till 20.000 kronor. Styrelsen ställer sig också bakom planeringsgruppens dagordning
och uppdrar till Margareta att göra en skriftlig utvärdering av dagen, samt börja
planera för en regiondag 2017.
c. Information från Mp norrköping om planer på att bjuda in Isabella Lövin för ett
besök och frågar om detta kan vara av regionalt intresse. Beslut: Distriktet är öppet
för ett samarrangemang.
14. Bengt förklarade styrelsemötet avslutat och bjöd dem som ville till efterföljande lunch.
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……………………………………………………………………… ..………………………………………………………………….
Kerstin Sundquist, sekreterare

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

Daniel Egonsson, justerare

